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*১ প্রত্যাহারাদিক্রমেণ সমাধিকথনং .., ১৪ ২৩৭ ৩ 

» নানাপ্রকারেণ নাদাহুসন্ধানং ** ২৩৮ ২ 

১ উন্মন্তবস্থায়াং যোগিন্াঁমবস্থিতিঃ **. *** ১৫০ ১ 

১ জানেন যোখিনাং মুক্তি কথনং ক ১৫১ ১ 

ইতি চতুর্থোপদেশঃ । 
ক রি প্পিতিদ ল্মি পট লতি পি পি পনি তা ৩ 

সমাপ্ত সুচীপত্রং | 



হঠযোথপ্রদীর্গিকা | 
প্রথমোদেশঃ 

০ পর 

শ্রীশাদিনাথায় নমোহস্ত তন্মৈ যেনোঁপদিষ্টা হঠযোগ- 

বিদ্যা । বিভ্রাজতে প্রোন্নতরাঁজযোগমারোঢুমিচ্ছোরধি- 

রোহিদীব ॥ ১ ॥ 
পপোপশপা পাশ শীল সপ পাপী শিস  শিশিি সপ -৯ -শ শশী 

গুরুং না শিবং সাক্ষাদ্বদ্দীনন্দেন তন্তে । 

হঠপ্রদীপিক। জ্যোতক্সা যোগমার্ণপ্রকাশিকা ॥ ১ ॥ 

ইদনীন্তনানাং স্থবোধাথমন্তাঃ স্থবিজ্ঞায় গোরক্ষসিদ্ধান্তহাদদম্ । 
যথা মেরুশাঙ্জিপ্রসুখ্যাভিবোগাৎ স্ফুটং কথ্যতেতত্যন্তগুঢ়োপি ভাব: ॥২॥ 

মুমুক্ষজনহিতার্থং রাঁজযোগদ্বারা কৈবলাযফলাং হঠপ্র্দীপিকাং 

বিধিৎস্ঃ পরমকারুণিকঃ স্বাম্মরামযোগীন্দ্রস্ততপ্রত্যহনিবৃত্তয়ে হঠযোগ- 
প্রবর্তকত্ীমদাদিনাথনমস্কারলক্ষণং মঙ্গলং তাবদাঁচরতি । শ্রীআদিনাথায়ে 

ত্যাদিনা । তশ্মৈ শ্রীআদিনাথায় নমোস্ত্িত্যন্বয়ঃ। আদিশ্চাসৌ নাথশ্চ 
আদিনাথ; সর্বেশ্বরঃ শিব ইত্যর্থ:। শ্রীমান আদিনাথ: তশ্বৈ শ্রীআদি- 
নাথায় । শ্রীশব আদির্যন্ত সং শ্রীআদিঃ শ্রীআদিশ্চাসৌ নাথশ্চ শ্রীআদি- 

নাথ: তন শ্রআদিনাথায়। শ্রীনাথায় বি্ণব ইতি বার্থঃ। শ্রীআদি- 
শিপ .. ২ সপ পাপ আপস পা আদা 

মুঙ্ব্যক্তিদিগের হিতসাধনার্থ কৈবল্যফলপ্রদাক্সিনী হঠযোগ প্রদী- 

পিকা প্রণয়নেচ্ছু আত্মারাম যোগীজ্ বিশ্নরাশি নিবারণীর্থ হঠযোগ প্রব- 
তক শ্রীমদাদিনাথের নমস্কার রূপ মক্গলাচরণ করিতেছেন ।--যিনি পার্ব- 

তীকে হঠযোগ উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীআদিনাঁথ শঙ্করকে প্রণাম 

পিপিপি পালি রা 4 সপ,» 



২ হঠযোগগুদীপিকা। 

নাথায়েত্যত্র । ষণাভ।বস্ত অপি মাসমধং কুর্যাচ্ছন্দোৌ গঙ্গং ত্যজেদিগরামিতি 

চন্দোবিদাং সম্প্রদায়াছ্চ্চারণসৌষ্টবাচ্চেতি বোধ্যং। বস্ততস্ত অসংহিত- 

পাঠন্বীকারো পক্ষয়। শ্রীআদিনাথায়েতি পাঠস্বীকারে ২প্রবৃত্তনিত)বিধ্যুদশ্ত- 
তাবচ্ছেদকানা ক্রা স্তত্বেনপরিনিষ্টিতত্বসগ্ভবাৎ সম্প্রতুযুদাহৃতদৃষ্টাত্তদয়স্ত]- 
পীদৃগ্িষয় বৈষম্যান্লিত্যসাহিত্যভঙগ জনিতদোঁষস্ত শাৰ্িকাননুমতত্বাচ্চাসংমৃষ্ট 

বিধেয়াংশতারূপদোষন্তসাহিত্যকাধ্ৈৈরক্তত্বেইপি ৰচিটত্তিরপি স্বীকৃতত্বেন 

শাব্দিক চা্ষৈরে কাঁজিত্যাদৌ কন্মধারয়ন্বীকারেণ সর্বথানাদৃতত্বীচ্চ লাঘ- 

বাতিশয় ইতি ম্ুধিয়ো বিভাবয়ন্থ। নম: প্রহবীভাবোইস্ব। প্রার্থনায়াং 

লোট। ত্য কশ্মৈ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যেনেতি। যেন আদিনাথেন 

উপর্দিষ্ট1 গিরিজা়ৈ হঠযোঁগবিদযা হণ্চ ঠণ্চ হঠোঁ হুর্যযচন্ত্রৌ তয়ো ফোগো 

হঠযোৌগঃ এতেন হঠশব্ববাচ্যয়োঃ স্র্যাচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানযোরৈক্য 

লক্ষণ: প্রীণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগ লক্ষণং সিদ্ধং। তথাচোক্তং 

পোরক্ষনাথেন সিদ্ধসিন্ধাস্তপন্ধতৌ । হকাঁবঃ কীন্তিতঃ নুর্যযক্ঠকারশ্চন্ত্র 

উচাতে | কৃর্ধ্যাটক্্রমসোর্যোগাঞ্চঠযৌগে। নিগদ্যত ইতি। তত্প্রতি 

পাদিক। বিদ্য। হঠযোগবিদ্যা হঠযোগশান্ত্রমিতি যাবৎ । গিরিজায়ৈ আদি- 

নাথরুতো৷ হঠবিদ্যোপদেশো মহাকালযোগশান্ত্রীদো প্রসিদ্ধ; । প্রকর্ষেণ 

উন্নত: প্রোন্নতঃ মন্ত্রযোগহঠযোগাদীনামধরভূমিনীমুত্তর ভূমিত্বাদ্রাজযো গন্ত 

প্রো্সতত্বং। রাজযোগশ্5চ সর্ববৃত্তিনিরোধলক্ষণোইসম্প্রজ্ঞাভযোগঃ। 

ভমিচ্ছোন্খ,মুক্ষোরধিরোহিণীব অধিরুহতেইনতযবত/যধিরোহিণী নিঃশ্রেণীব 

পপ শি | শশী পসপপস্স স্পা পপ সপে পপ 
৮ ০৩০০০, আপ পদ শি শা শপ পিপি শিস 

স্প্পপপিসপা পিসী সপ পপ 

ক ক সা 

করি। হঠযোগ এই শবে প্রণায়াম প্রতীয়মান হয়ঃ যেহেতু হশবে নৃ্য্য 

এবং ঠশন্ধে চন্দ্র প্রসিদ্ধ আছে; সুশপাৎ হঠযোগ, অর্থান প্রাপ ও অপা- 

নের ধোগরপ প্রাণায়াম বুঝিতে হইবে । এই নিমিত্ত হঠযোগকে রাঁজ- 

যোগ ব্লাধায়। শঙ্কর পার্বতীর নিকট হঠযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন এবং 

ভগবান শঙ্করই এই হঠবোগের গুরু ; স্থতরাং যোগশাস্ত্রের আরপ্তে মহা- 

দেবের প্রণামই যুক্তিযুক্ত । প্রোন্ধত সৌধশিখরে আরোহগেচ্ছু ব্যক্তির 

পক্ষে সোপানের স্তায় এই হঠযোগপ্রদীপিক! যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তিদিগের 

. জগঘিরোহিণীন্বরূপ, অর্থাৎ যেমন কোন উন্নত প্রাসাদ আরোহণ করিতে 



হঠযোঁগ প্রদীপিকা। ৩ 

গ্রণম্য প্রীগুরুং নাথং স্বাত্বারামেণ যোগিন। | 

কেবলং রাজযোগাঁয় হঠবিদ্যোপদিশ্টাতে ॥ ২ 
&- স্প্পতপ্পি পে শিপ ৮ » পেশ শিস স্পা 

নিত্রাজতে বিশেষেণ ভ্রাজতে । শোতে যথা প্রোল্লতমৌধমারোঢ়,মিচ্ছে! 
রধিরোহিণ্যনায়াসেন সৌধপ্রাপিকা ভবতি এবং হ্ঠদীপিকাপি প্রোন্নত 

রাঁজযোগমারোট,মিচ্ছোঁরনায়াসেন রাজযোগপ্রাপিকা ভবতীতি । উপমা 

লঞ্ষারঃ | ইন্দ্রবজ্াখ্যং বৃত্তম্॥ ১ ॥ 

এবং পরমগুরুনমক্কারলক্ষণং মঙ্গলং কৃত্বা বিদ্ববাহুল্যে মঙ্গলবান্থলা- 

স্াপ্যপেক্ষিতত্বাৎ স্বপ্ুরুনমস্কারাত্মকং মঙ্গলমাচরনন্ত গ্রশ্থন্য বিষয়প্রযো- 

জনাদীন্ প্রদর্শয়তি । শ্রীমস্তং গুরুং প্রীগুরুং নাথঃ শ্রীগুরুনাথং স্বগুরুমিতি 

যাবৎ । প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিপূর্ববকং নস্থা স্বাত্মারামেণ যোগিনা যোগে, 

ইস্তস্তীতি তেন। কেবলং রাক্যোৌগাঁয় কেবলং রাজযোগার্ং হঠবিদ্যো- 

পদিশ্যত ইত্যন্বয়: ৷ হঠবিদ্যা রাজযোগ এব মুখ্যং ফলং ন সিদ্ধয় ইতি 
কেবলপদশ্তাভিপ্রীয়ঃ । সিদ্ধয়ন্্ানুষঙ্গিক্যঃ । এতেন রাজযোগফলসহিতে! 

হঠযোগইহম্ত গ্রন্থম্ত বিষয়: ৷ রাঞ্যোগদ্বার] কৈবল্যং চীম্ত ফলং। তংকা- 

মশ্চাধিকারী। গ্রন্থবিষয়য়োঃ প্রাতিপাদাপ্রতিপাদকভাবঃ সঙ্থন্ধঃ গ্রন্থস্ত 

কৈবল্যশ্ত চ প্রয়োজ্যপ্রয়োজকভাবঃ সন্বন্ধঃ | গ্রন্থাচিধেয়ন্ত সফলযোগস্ত 

'কৈবল্যন্ত চ সাধ্যসাধনভাঁবঃ সম্বন্ধ ইত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥ 
৯৯ রস স_ সপ সরস, প্র ১ ৮, ১০4 

হইলে সোপানদ্বারা অনায়াসে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ এই হঠযোগ 

প্রদীপিকা রূপ অধিরোহিণী আশ্রয় করিলে অনায়াসে যোগ শৈলের 

শিখরে আরোহণ করিতে পারে ॥ ১ ॥ 

বিদ্ববাহ্ুল্য প্রযুক্ত মঙ্গলাঁচরণের৪ আতিশয্য আবশ্তক, এই নিমিত্ত 

পরমগ্ুরুর নমস্কীর লক্ষণ মঙগলাচরণ করিয়। স্বগুরুর নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ 

পূর্বক গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছেন ।_আত্মীরাঁম যোগী 
্বীয় গুরুকে তক্তিপূর্র্বক নমস্কার করিয়া রাঁজগোগার্থ হঠ বিদ্যার উপদেশ 
করিতেছেন । যাহারা বাজযোগ দ্বারা কৈবল্যরূপ ফলাকাঁজ্ষী, তাহারাই 
এই গ্রন্থের অধিকারী এবং এই গ্রস্থপ্বারা কৈবল্য সাধিত হয় ॥ ২1.. 



৪ হঠযোগপ্রদীপিক। 

ভরান্ত্যা বহুমতধ্বান্তে রাজযোগমজানতাম্। 

হঠ প্রদীপিকাঁং ধ্তে স্বাত্মারীমঃ কৃপাঁকরঃ ॥ ৩ ॥ 
সপ সপ ৬ এ 

ননু মন্ত্রযোগস গুণধ্যাননিগু ণধ্যানমুদ্রাদিভিরেব রাজযোগসিদ্ধৌ কি 

হঠবিদ্যোপদেশেনেত্যাশংক্য ব্যুখিতচিত্তানীং মন্্যোগাদিভী রাজযোগা- 

সিদ্ধেহ্ঠযোগাদেব রাজযোগসিদ্ধিং বদন্ গ্রস্থং গ্রতিজানীতে । 

ভ্রান্ত্যেতি । মন্ত্রযোগাদিবহুমতরূপে ধ্বাস্তে গাঢ়ান্ধকারে যা ভ্রাস্তি- 

ভ্রমন্তথা। তৈক্তিরুপায়ৈ রাজবোণার্থং প্রবৃত্তন্ত তত্র- তত্র তদলাঁভাৎ। 

বক্ষ)তি চ। বিনা রাজযোগ ইত্যাদিনা। তথা রাঁজযোগং অজানতাং ন 

জাভ্ীইত্যজানন্তঃ তেষাঁং অজানতাং পুংসাং রাজযোগন্জীনমিতি শেষঃ। 

করোতীতি কর: কৃপায়াঃ কর: কপাকর: কৃপায়! আকর ইতি বা তাদৃশ: | 

অনেন হুঠপ্রদীপিকাকরণে অজ্ঞান্কশ্পৈব হেতুরিতুাক্তং। স্বাস্মন্যারা- 

মতে ইতি স্বাম্মারাম£ হঠন্ত হঠযোগস্ত প্রদীপিকেব প্রকাশকত্বাৎ হঠ- 

প্রদীপিকা ভা" । অথবা হঠ এব প্রদীপিক! রাজযোগ প্রকাঁশকত্বাৎ 

তাঁং ধন্তে বিধত্তে করোতীতি যাবৎ | স্থবায্মারাম ইত/নেন জ্ঞান সপ্তম 
১0 প্রাঞ্চে ব্রঙ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইতুাক্তং। তথা চ শ্রুতিঃ। আম্মক্রীড় 

শপ শালা পা পপ পপ পবা পা 9 ০০০ সপ | পা কট শি সপ শশী শপ শ্পসী শী পাতাল আপাত সপ সি 

মন্ত্রযৌগ, নিচ ণধ্যান এবং রানার ও রাজযোগের সিদ্ধি 

আছে, হঠযোগের উপদেশে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্গ। করিয়। অশাস্ত 

চিত্ত ব্যাক্তদিগের মন্ত্রযোগাদিদ্বার। রাজযোগের সিদ্ধি নাই, কেবল হৃঠ- 

যোগ দ্বার তাহাদ্িগের রাজযোগসিদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত হঠযোগ প্রদী. 

পিকা গ্রন্থ বলিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ।--মুক্তিসাধনবিষন্বে মন্ত্রযোগাদি 

বহুবিধ মত প্রসিদ্ধ আছে, তাহ! গাঁড় অন্ধকার স্বব্ধপ । ভ্রাস্তিবশতঃ রাজ- 
যোগপ্রবৃন্তির নিমিত্ত সেই সেই উপায় অবলম্বন করিলে প্রক্কত ফললাভ 

হয় ন1, অতএব রাজযোগানভিজ্ঞ সাধকদিগের হিতসাধনার্থ ক্কপাঁকর 
স্বাক্মাবাম যোগী এই হঠ প্রদ্ীপিকা প্রণয়ন করিতেছেন । এই গ্রন্থ রাজ. 
যোগ প্রকাশের প্রদীপস্বরূপ এই নিষিত্বই ইহার “হঠযোগ প্রদীপিক1” নাম 

হইল. যোগবাশিঃষ্ট সপ্টবিধ জানভূমি উক্ত আছে।--যথা প্রথমা, 
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আম্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রক্ষবিদাং বরিষ্ঠ ইতি । সপ্তভৃময়শ্ঠোস্তা যোগ- 
বাশিষ্ঠে। জ্রানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্য প্রথম! সমুদ্রান্তা। বিচাঁরণ। দ্বিতীয়া 

স্টাত্তৃতীয়া তন্গমানসা। সত্যাপত্তিশ্ততুর্থ স্থাস্ততো২সংসক্তিনামিক। । 
পরার্থাভাঁবিনী বষ্ঠী সপ্তমী ভূরধ্যগ! স্থৃতা । অন্তার্থ: । শুভেচ্ছা ইত্যাখ্য 
যন্তাঃ সা শুভেচ্ছাখ্যা । বিবেকবৈরাগ্যযুতা শমাদিপূর্ব্বিকা তীব্রমুযুক্ষা 
প্রথমা জ্ঞানন্ত ভূমিঃ ভূমিকা ফোগিভিরিতি শেষঃ। ১। বিচাঁরণা শ্রবণমন- 

নাত্মিকা দ্বিতীয়! জ্ঞানভূমিঃ স্তাৎ। ২। অনেকার্থগ্রাহকং মনো ষদাংনে 

কার্থান্ পরিত্যজ্য সদেকার্থবৃত্তিপ্রবাহবস্তবতি তদ1 তন্ুমানসে যন্তাঁং সা 
তম্থমানস! নিদিধ্যাসনরূপা! তৃতীয় জ্ঞাঁনভূমিঃ ভাঁদিতি শেষঃ | ৩। ইমা- 
স্তিশ্রঃ সাধনভূমিকাঃ | আহ্ তুমিযু সাধক ইত্যুচতে । তিশ্ভিভূমিকাভি: 
শুদ্ধসত্তবেইস্ত:করণেইহং ব্রঙ্গাংন্মীত্যাকারিকা২পরোক্ষবৃত্তিরূপা সত্বাপন্তি- 

নামিক! চতুর্থ জ্ঞানভূমি: স্তাঁৎ। চতুর্থীয়ং ফলভূমিঃ অন্তাং যোগী ব্রহ্গ 
বিদিত্যুচ্যতে । ইয়ং সম্প্রজ্ঞাতযোগভূমিকা 1৪1 বক্ষ্যমাণান্তিআোইসম্প্র জ্ঞাত 
যোগভৃময়ঃ। সত্বাপত্তিসংজ্িকাঘাং ভূমাবুপস্থিতান্থ সিদ্ধিবু অসংণক্তস্া- 
ংশক্তিনীমিক] পঞ্চমী জাঁনভূমিঃ স্তাৎ। অন্তাঁং যোগী স্বয়মেব বুৃত্তিষ্ঠতে | 

শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া বিচারণা, তৃতীয়া তন্ধুমানসা, চতুর্থী সন্তাপত্তি, পঞ্চমী 
অসংসক্তিকা, ষষ্ঠী পরার্থাভাবিনী এবং সপ্ূমী তৃষ্যগা। প্রথমতঃ সর্ব 

প্রকাঁর শুভেচ্ছা, অর্থাৎ শমদমাদিপূর্বক বিবেক ও বৈরাগা উপস্থিত 
হইয়া মুক্তিলাভের কাঁমনা জন্মে, এই নিমিত্ত প্রথমাঞ্জান ভমিকে শুনেচ্ছা 
বলে । পরে শ্রবণষননাদিত্বার! বিচাঁরশক্তি উপস্থিত হয়; সুতরাং দ্বিতীয়া 
জানভূমির নাম বিচারণা হইয়াছে । মন সর্বদ1 নানাবিষয়ে আশক্ত 
থাকে, যখন সেইসকল বিষয় পত্রিভ্যাগ করিয়া একমাঁর সংস্বরূপে অনু- 

রক্ত হয়, তখনই নিদিধ্যাসনাদি হইয়া থাকে, ইহাঁকে তন্ুমানসানাম়ী 
তৃতীয়! জ্ঞান ভূমি বলা যাঁয়। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থা সাধনভূমি স্বব্ধপ, 

যাহারা উক্তরূপ সাধনে বর্তমান থাকেন, তাহাদিগকেই সাধক বলা যায় । 
উত্ত ক্িবিধ অবস্থাস্থারা অস্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইলে "আমিই ব্রহ্ম” ইত্যা- 
কার অপরোক্ষ বৃত্তিন্বপ জন উপস্থিত হয়, তাহাই সত্বাপত্তিনাী চতুর্থ 
জাঁন ভূমি । এই অবস্থাতে বর্তমান যোগীফে ব্রহ্মবিদ্ বলা যাঁয়। বক্ষ্য- 
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হঠবিদ্যাং হি শতস্তেক্দ্রগোরক্ষাঁদ্যা বিজাঁলতে | 

স্বাতারামোহথব! যোগী জানীতে তত্প্রসাদতঃ ॥ ৪ ॥ 

এতাং ভুমিং প্রাপ্ডো ব্রহ্গবিদ্বর ইত্যুচ্যতে ।৫। পরত্রক্ধাতিরিক্তমর্থ ন তাব- 
রতি যস্াং সা পরার্থাঁভাঁবিনী ষষ্ঠী জ্ঞানভূমিঃ স্তাৎ। অল্তাং যোগী পর. 

প্রবোধিত এব ব্যুখিতো ভবতি ৷ এতাং প্রাপ্ডে। ব্রহ্গবিদ্বরীয়ানিভাচ্যতে।৬। 
তুর্য্যগা নাম সপ্তমী ভূমিঃ স্থতা। অশ্তাং যোগী স্বতঃ পরতো! বা ন 
ব্যুখানং প্রার্োতি । এতাং প্রা্চো। ত্রদ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে । তত্র প্রমাণ: 
ভূতা শ্রতিরট্রৈবোক্তা । পূর্বময়মেব জীবন্ুক্ত ইত্যুচ্যতে নস এবাহত্র 
স্বাষ্মারামপদেনৌক্ত ইত্যলং বহ্ক্তেন ॥ ৩॥ 

মহৎসেব্তত্বাদ্ধঠবিদ্যাং প্রশংসন্ স্বন্তাপি মহৎসকাশাদ্ধঠবিদ্যালা ভাদেগী 

রবং দ্যোতয়তি । হঠবিদ্যাঁং হীতি। হীতি প্রসিদ্ধং মতস্তেন্্রশচ গোরক্ষণ্চ তৌ 
আদ্যো। যেষাং তে মতন্তেন্্রগোরক্ষাদ্যাঃ আদ্যশব্দেন জালন্ধরনাথ ভর্তৃহরি- 

গোপীচন্ত্র প্রভৃতয়ে! গ্রান্থাঃ। তে হুঠবিদ্যাং হঠযোগবিদ্যাং বিজানতে 

_মাণ ত্রিবিধ জ্ঞানভূমিতে অসংপ্রন্ঞাত যোগ হয়, পরে সত্বাপত্তি নায়ী 
চতুর্থী জান ভূমিতে সিদ্ধি হইলে সাধক সর্ববিষয়ে অসংশক্ত হয়। ইহাঁ- 
রই নাম অসংশক্তিকা নারী পঞ্চমী জ্ঞানভূমি। এই অবস্থাতে যোগী 
স্বয়ংই উখ্িত হয় । যাচার! এই জ্ঞানতুমি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্গ 
বিদ্ বল! যায় । যে অবস্থাতে পরব্রঙ্গাতিরিক্ত অর্থে ভাবনা হয় না, তাহাই 

পরার্থাভাবিনী ষষ্ঠী জাঁনভূমি । এই অবস্থাতে যোঁগীর পরব্রদ্ধের বোধ হয়। 
এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইলে তাহাকে ব্রঙ্গজানীর শ্রেষ্ঠ বলা যায় । তুর্য/গা 
নায়ী সপ্তমী জ্ঞানভূমিতে উপস্থিত যোগীর স্বতঃ কিন্বা পরতঃ কোনরূপে ও 

চিত্তের চাঞ্চল্য হয় না। যিনি এইরূপ অবস্থাপন্ন, তিনিই স্বাত্মারাম শব্দে 
অভিহিত হয়েন ॥ ৩ ॥ 

প্রাচীন যোগিগণ এই হুঠ বিধ্যার সেবা করিয়াছেন? সুতরাং এই 
বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ । মৎগ্তেন্্র, গোরক্ষ, জালন্ধরনাঁথ, ভর্ভৃহরি, গোপীচন্্র 
গরভৃতি মহাযোগীরা এই হঠযোগ ৰিদ্যার সাধন, লক্ষণ ও ফলাদি জানেন। 

ক্বাষ্টরাম নাম যোগী গোরক্ষের প্রসাঁদই এই হঠযোগ অবগত আছেন, 
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বিশেষেণ সাধনলক্ষণভেদ ফটের্জানভীত্যন্বয়ঃ। স্বাআ্মারামঃ স্বাম্মীরামনাম!। 

অথবা] শব্দসমুচ্চয়ে । যোগী যোগবান্ তৎপ্রসাদতঃ গোরক্ষপ্রসাদাজ্জানীত 
ইতান্বয়; । পরমমহতা! ব্রক্ষণাপীয়ং বিদ্যা সেবিতেত্যত্র যোগিযাঁজঞবন্থ্য 

স্তি:। হিরণ্যগর্ভো যোগন্ত বক্তা নান্তঃ পুরাতন; । বজ্তত্বং চ মান- 

সব্যাপারপূর্বকং ভবতীতি মানসো ব্যাপারোহ্থাদাগমঃ । তথা চ শ্রুতিঃ | 
বন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাঁচ বদতীতি । ভগবতেয়ং বিদ্যা ভাগবতান্ুদ্ধবা- 

দীন্ প্রত্যন্ত । শিবস্ত যোগী প্রসিদ্ধ এব এবং চ সর্কোত্তমৈ ব্র্গবিষুখশিটবৈঃ 
সেবিতেয়ং বিদ্যা । ন চ ব্রঙ্গস্ত্রকৃতা ব্যাসেন যোগো নিরাকৃত ইতি 
শঙ্কনীয়ং । প্রকৃতিস্বীতন্থ্যবিডির্ভেদাংশমাত্রস্ত নিরাকরণাঁ। ন তু 

ভাবনাবিশেষরূপযোগন্ত । ভাবনায়াশ্চ সর্বসম্মতত্বাত্তাঁং বিনা মুখস্তাপ্য- 

সম্ভাৎ। তথোক্তং ভগবাদগীতাম্থ নাস্তি বুঝ্তিরযুক্তন্ত ন চাধুক্তস্ত ভাবনা । 
ন চাঁভাবয়ত: শাস্তিরশান্তন্ত কুতঃ সুখমিতি। নারায়ণতীরঘৈরপুযক্তং । 

স্ব(তন্ত্যসত্যত্বমুখং প্রধানে সত্তা চ চিডেদগতং চ বাক্যৈঃ। ব্যাসো 

পরমযোগী ব্রঙ্গাও এই বিদ্যার সেবা করিয়াছিলেন। যোগি যাজ্ঞবন্ধ্য 

শ্থতিতে লিখিত আছে যে, হিরণ্যগর্ই এই যোগের বক্ত।, তগ্ভিন্ন প্রাচীন 

হঠযোগ বক্তা আর কেহ ছিলেন না। ভগবান্ বিষণ এই যোগবিদ্যা 

ভগবদ্তক্ত উদ্ধবাদির নিকট কহিয়াছেন । শিব পরমযোগী ইহা প্রসিদ্ধ 

আছে; সুতরাং ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব ইহারা এই যোগবিদ্যার সেবা! করি- 
য়াছেন, ইহাই প্রতীতি হইতেছে । ব্রচ্গস্ত্রাকীর ব্যাসদেবও যে এই 
যোগ অস্বীকার করিয়াছেন,এইরূপ আশঙ্কা করা যার না,যেহেতু প্রকৃতির 

্বাতন্ত্যবাদীরা ভেদাংশ মাত্রের অস্বীকার করেন, তীহারা ভাঁবনাবিশেষ 

রূপ যোগের অস্বীকার করেন না । ভাবনার সর্বসম্মতত্ব ব্যতিরেকে 

স্বখের সম্ভব নাই। ভগবদগীতাতে উক্ত আছে যে, অযুক্তব্যক্তির বুদ্ধি 

ও ভাঁবন! নাই এবং যাহারা ভাঁবনাবিহীন, তাহার্দিগের শাস্তি নাই ও 

অশাস্ত ব্যক্তির সুখ হইতে পারে না। নারায়ণতীর্থেরা বলিয়া থাকেন যে, 

ব্যাসদেব প্ররুতির স্বাতত্ত্য গন করিয়! স্বয়ং ব্রঙ্গসুত্রীয় বাক্যে যোগ নির- 

পণ করিয়াছেন । মতিমান ব্যাস স্ীয়গ্রন্থে আত্মজ্ঞানগ্রদ যোগ বিবৃত 



৮ হঠযোগপগ্রদীপিক। 

ভ্রীআদিনাথমতস্কেজ্রশাবরানন্দভৈরবাঃ। 

চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বির পাক্ষ-বিলেশয়াঃ ॥ ৫ | 
শি শেপ শাপলা পপি পপি িসশীটী ০ ০ পি পপ পি সপ পপ পা পা পপ আস 

নিরাণ্ ন ভাবনাখ্যং যোগং স্বয়ং নিমিতত্রঙ্গহত্রৈঃ। অপি চাত্সপ্রদ, 

যোৌগং ব্যাকরোন্মতিমান্ স্বয়ং । ভাষ্যাদিষু ততন্তত্র আচার্ধপ্রমুখৈন্দমতঃ | 

মতো যোগে! ভগবতা গীতায়ামধিকোইন্ততঃ । কৃতঃ শুকাদিভিস্তম্মাদত্র 

সন্তোংতিসাদরা ইতি । বেদেখু যজ্তেধু তপঃম্থ চৈৰ দানেধু যৎপুণ্যফলং 
প্রদিষ্টং। অত্যেতি তৎ্সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদা 

মিতি ভগবছুক্তেঃ । কিং বছুনাং। জিজ্ঞান্থরপি যোগন্ত শবব্রন্মাতিবর্তত 

ইত বদতা ভগবতা যোগজিজ্ঞাসৌরপ্যোতক্ষ্ট্যং বর্ণিতং কিমুভ যোগিনঃ 
নারদাদি ভক্তশ্রেষ্ঠৈর্যাজ্ঞবক্ধযাদি জানিমুখ্যেশ্টান্তাঃ সেবনাস্তক্তজ্ঞানিনামপ্য- 

বিকক্ধেত্যুপরমাতে ॥ ৪ ॥ 

হঠযোগপ্রবৃত্তিং জনয়িতুং হঠবিদ্যয়া প্রাপ্তৈষ্ব্্যান্ সিদ্ধানাহ। 

শআ'দিনাথেত্যাদিনা। আদিনাথ: শিবঃ সর্কেষাং নাথানাং প্রথমে] 
নাথঃং। তো নাথসন্প্রদায়: প্রবৃত্ত ইতি নাখসম্প্রদায়িনো বদস্তি । 

০০ ২ শপ পা শাশীীশীী শিসীশিশ শিস পাশপাশি বশ প্লাস ৩ সপ 

করিয়াছেন এবং আচাধ্যগণ ভাধ্যাদিশান্ত্রে তাহাই হ্বীকার করিয়। গিয়।- 

যাছেন । আর গীতাতে ভগবান স্বয়ং যোগ স্বীকার করিয়াছেন এবং 

শুকাদিরাও যোগসাধনে তৎপর ছিলেন । ভগবান নারায়ণ বপিয়াছেন 

যে. বেদাধ্যয়নে, যজ্ানুষ্ঠানে, তপশ্চরণে ৪ দানে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় হয়, 

যোগিগণ সেই সকল পুণ্য অতিক্রম করিয়া পরম স্থান লাভ করেন। ভগবান 

যোগ লিজ্ঞান্গুরও উত্তকৃইতা বর্ণন করিয়াছেন; ্কুতরাং যাহারা যোগ 

সাধন করে, তাহাদ্িগের প্রাধান্তের বর্ণনা নিশ্রয়োজন । নারদাঁদি ও 

যোগিযাঁজ্বন্ধ্য প্রভৃতিরাও যোগবলেই ভক্তপ্রধান বলিয়া গণা হইযা- 
ছিলেন ॥ ৪ ॥ | 

যোগশান্ত্রে সাধ।রণের প্রবৃত্তির নিমিত্ত হঠযোগ ছার প্রাপ্তৈশ্বর্যা সিদ্ধ 
পুকুষদিগের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন ।--ধিনি শিব, তিনিই প্রআদি 
নাথ, ইনিই পর্ধপ্রকার নাথসম্প্রদায়ের প্রথম । নাঁথসম্প্রদায়ীরা 



হঠযোগপ্রদীপিকা। ৯ 

অতস্তেন্ত্রাখ্যশ্চ আদিনাণশিষাঃ । অভ্রৈবং কিংবদন্তী । কদাচিদাঁদিন(থঃ 

কন্সি-শ্চিদ্বীপে স্থিতঃ। তত্র বিজনমিতি মন্বা গিরিজাট্যি ঘোগমুপ- 
দিষ্টবান। তীরসদীপনীরন্থঃ কশ্চন মহন্তঃ তং যোগোপদেশং শ্রত্া 

একাগ্রচিস্তো নিশ্চলকায়োহবতস্থে । তং ভাদৃশং ছৃষ্টীনেন বোঁগঃ শ্রুত 

ইতি তং মতা কপালুরাদিনাথে। জলেন ঠোক্ষিভবান। স চ প্রোক্ষণ- 

নাত্রাদ্দিপ্যকায়ে! মত্ন্তেম্রঃ সিদ্ধোইভূৎ। তমেব মতন্তেন্ত্রনাথ ইতি 

বদন্তি। শাববনাসা কশ্চিৎসিদ্ধঃ আনন্দটভরবনামান্তিঃ । এতেঘামিত্ত- 
রেতরদন্দঃ । ছিননহন্তপাদং পুংস্তং হিন্দুস্থানভাঁষায়াং চৌরঙ্গীতি বদন্তি। 
কদাচিদাদিনাথাল্ন্মযোগস্ত ভূবং পর্যটতো! মতস্তেক্্রনাথস্ত কপাবলোকন- 

মাত্রাৎ কুত্রচিদবণ্যে স্থিভশ্টৌরঙ্গ্াগ্কুবিতহস্তপাদো বভুব। স চ তং" 
ক্লপয়া সংজাতহস্থপাদোইহমিতি মন্থা ততপাদয়োঃ প্রণিপত্য মমান্িগ্রহং 

পাপে / এ পপ আপ শশী পি শপ পপি শপ জা পাপা পাপা 4 পা শা শী শিপ পলাশ সপ ০ 

বলিয়া থাকেন, শিব ভইতেই নাথসম্প্রদাষের আরম্ভ হয় । আর মত্স্তেক্ 

আদিনাথেৰ শিষ্য । এই বিষয়ে কিন্বদস্্ী আছে মে, কোন সমষে 

আদিনাথ কোন দ্বিপে অবস্থিত ছিলেন, তিনি সেই স্বানকে নিজ্জন মনে 

কবিষা পার্বভীকে বোগ উপদেশ করিতে লাগিলেন, সেই দ্বিপের তীর. 

সমীপে জলমপ্যে এক মহন্ত ছিল, (সই মং্স্তা এ উপদেশ শ্রবণ করিয়া 

একাগ্রচিস্ত হইয়! নিশ্চল গাঁবে অবস্থিতিপুর্বক সেই যোগ শ্রবণ করিতে 

লাগিল । আদিনাথ মহ্ম্তকে তদবস্থাপনন দেখিয়া! মনে করিলেন, এই 

মত্গ্ত যোগ শ্রবণ করিতেছে, তখন ক্পালু শঙ্কর সেই মতস্তকে জলপ্রোক্ষণ 

করিলেন। প্রোক্ষণমাঁত্র সেই মতস্ত দিব্যপুরুষ হইষা যোগসাধনপূর্কক 

সিদ্ধ হইলেন । এই নিমিত্ত তাহার মহশ্তেক্র নাম হইল । উক্ত আদিনাথ, 

মতস্তেন্্র, শাবরনাম। যোনী, আনন্দটৈরব, চৌরঙ্গী, হিন্দীভাঁষাতে ছিন্নহস্ত- 
পাঁদ ও পুংস্ববিহীনকে চৌরঙ্গী বলে । কোন সময়ে মতগ্তেন্্র আদিনাথ 

হইতে যোগলাঁভ করিয়া পৃথিবীতে পর্যটন করিতেছিলেন, কোন অরণা- 
মধ্যে ছিন্নহস্তপদ এক ব্যক্তিকে দেখিয়! তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন । 

অনস্তর তাহার কূপাবলৌকনবশতঃ চৌরছগীর হস্তপাদ উৎপন্ন হইল। তখন 

চৌরঙ্গীমৎস্তেন্ত্রের কপাতে আমার হস্তপাদ অস্কুরিত হইয়াছে, ইহা জানিতে 
চে 



১০ হঠযোগঞ্দীপি ক1 | 

মন্থানে! ভৈরবে। যোগী সিদ্ধির্বদ্ধণ্চ কন্ছড়িঃ 

কোরংটকঃ স্থরানন্দঃ সিদ্ধপাঁদশ্চ চর্পটিঃ ॥ ৬॥ 
কানেরী পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথে! নিরঞ্জন2। 

কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাঁকচণ্তীশ্বরাহ্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

হাল্লামঃ প্রশুদেবশ্চ ঘোড়া চোলী চ টিংটিণিঃ | 

ভান্ুকো। নারদেবশ্চ খণ্ডঃ কাঁপালিকন্তথ। ॥ ৮ ॥ 

ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাঁবত? | 
খগ্ডয়িত্বা কাঁলদণং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে ॥ ৯ ॥ 

সপ সপ পপ সপ ৯ 

কুর্বিতি প্রাথিতবান্। মংস্তোন্দ্রোংপি তমন্থুগৃহীতবান্ তশ্তানুগ্রহাচ্চৌরঙ্গীতি 
প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধ: সোইভুৎ। মীনে1 মীননাথ: গোরক্ষো গোরক্ষনাথঃ বিক- 

পাক্ষনামা বিলেশয়নামী চ। চৌরঙ্গীপ্রভৃতীনাং ছন্ সমাসঃ ॥ ৫ ॥ 
মন্থানঃ ভৈরব: যোগীতি মন্থানপ্রভৃতীনাং সর্কেষাং বিশেষণং ॥ ৬ ॥ 

কাকচণ্ডীশ্বর ইত্যাহ্বয়ো নাম যন্ত চ তথ। অন্যে স্পষ্টাঃ ৪ ৭ ॥ 

তথাশবা: সমুচ্চয়ে ॥৮॥ 

ইতি পূর্বোক্ত আদয়ো যেষাং তে তথা । আদিশব্দেন তারানাথা- 
দয়ে। গ্রাহাঃ। মহান্তশ্চ তে সিদ্ধাশ্চ অপ্রতিহতৈশ্বর্য) ইত্যর্থঃ। হঠ 

যোগন্ত প্রভাবাৎ সামর্থ্াদিতি হঠযোগপ্রভাবতঃ । পঞ্চম্যাম্তসিল। 
শালী শশী 

পারিয়া তাহার পাদদ্বয়ে প্রণিপাতপুর্বক প্রার্থনা করিলেন,__প্রভে ! 

আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। মতস্তেন্ত্র চৌরঙ্গীর প্রতি অনুগ্রহ 

করিরা যোগশিক্ষ। প্রদান করিলেন, তাহাতে সেই চৌরঙদী প্রসিদ্ধ যোগী 
হইয়াছিল) মীননাথ, গোঁরক্ষনাথ, বিরূপাক্গ, বিলেশর, মন্থান্, ভৈরব, 
সিদ্ধিনামা, বুদ্ধ, কন্থড়ি, কোর্ণ'ক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটি, কানেরী, 
পুজ্যপাঁদ নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কপালী, বিন্দুনাথ, কাকচণ্তীশ্বর, অল্লাম; 

প্রভুদেব, ঘোড়া, চোলী, টি্টিণিঃ, ভান্ুসী, নারদেব, খণ্ড, কাঁপালিক 

প্রভৃতি সিদ্ধ পুকষের। হঠযোগ প্রসাদ্দে অপ্রতিহত পশ্বর্যয প্রাপ্ত হইয়া 
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অশেষতাপতপ্তীনাং সমাশ্রয়মঠে। হঠঃ। 

অশেষযোগযুক্ঞীনামীধারকমঠো। হঠঃ ॥ ১০ ॥ 

কালো মৃত্যুঃ তস্য দগুনং দণ্ডঃ দেহপ্রাণবিয়োগান্থকুলে। ব্যাপারঃ তং 

খণ্ডয়িত্ব! ছিত্ব মৃত্যুং জিত্বেত্যর্থঃ । ব্রহ্গাগমধ্যে বিচরস্তি বিশেষেণা- 

ব্যাহতগত্য৷ চরস্তীত্যর্থ: । তহ্ক্তং ভাগবতে যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরস্ত- 

ব্বহিজ্তিলোক্যাঃ পবনাস্তরাক্নামিতি ॥ ৯ | 

. হুঠস্তাঁশেষতাঁপনাশকত্বমশেষযোগসাঁধকত্বঞ্ক মঠকমঠরূপকেণাহ । অশে 

যেতি। অশেষাঃ আধ্যান্সিকাধিভৌতিকাধিটদ্বিকভেদেন ত্রিবিধাঃ। 
তত্রাধ্যাক্সিকং দ্বিবিধং শারীরং মাঁনসং চ। তত্র শারীরং ছুঃখং ব্যাধিজং 

মানসং দুঃখং কামাদিজং। আঁধিভৌতিকং ব্যাপ্রসর্পাদিজনিতং আধি- 

দৈবিকং গ্রহাদিজনিতং। তে চতে তাপাশ্চ তৈস্তপ্তানাং পুংসাঁ হঠো 

হঠযোগ: সম্যগাশ্রয়ত ইতি সমাশ্রয়ঃ আশ্রয়: আশ্রয়ভূতে! মঠঃ মঠ এব । 
তথা হঠঃ অশেষয়োগবুক্তানাং অশেষযোগযুক্তাঃ মন্ত্রযৌগকর্মযোগাদি- 

যুক্তান্তোমাধারভূতঃ কমঠঃ এবং ত্রিবিধতাপতপ্তানাং পুংসাং আশ্রয়ে 
হঠঃ। যথা চ বিশ্বাধারঃ কমঠঃ এবং নিখিলযোগিনামাধারো হট 

ইত্যর্থ: ॥ ১০ ॥ 

যমদণ্ড খগ্ডনপূর্বক ব্রহ্ষাগুমধ্যে অব্যাহতগতিতে বিচরণ করিতেছেন । 

ভাগবতে লিখিত আছে যে, যোগেশ্বরেরা অন্তরে ও বাহে সর্বত্র বিচরণ 

করিতে পারেন ॥ ৫-৯ ॥ 

এই হঠযোগ অশেষ তাপতপ্ধ ব্যক্তিদ্িগের সম্যক আশ্রয় মঠম্বরূপ 

এবং যোগযুক্ত মানবগণের আধারভূত কৃর্ধস্ববূপ জানিবে। এই জগতে 

আধ্যান্সিক, আঁধিভৌতিক ও আধিটদবিক এই ত্রিবিধ তাপ আছে। 

তাহাতে আধাক্সিক তাপ দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক । শারীর তাঁপ 

রোগাদিদ্বারা এবং কামাদিদ্বারা মানস ছু:খ জন্মে । ব্যাত্রসর্পণাদিজনিত 

যে দুঃখ, তাহাই আধিভোৌতিক এবং গ্রহাদিজনিত ঃখকে আধিদৈবিক 

ছুঃখ বল! যাঁয়। যাহার! এই সকল দুঃখে অভিভূত, তাহারা হঠযোৌগ আএষ 

কুরিলে প্র সকল ছুঃখ হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। আর মন্্রযোগ' 
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হঠবিদ্্যা পরং গোপ্যা ফোঁগিনা লিদ্ধিমিচ্ছতা | 

ভবেছীর্ধ্যবতী গুপ্তা নানি: সঃ প্রকাশিত ॥ ১১॥ 

অথাখিলবিদ্যাপেক্ষয়। হঠবিদযায়া অতিগোপ্যত্বমাহ হঠবিদ্যেতি 

সিদ্ধিমপিমাদো শ্বর্যামিচ্হত। যদ্বা সিদ্ধিং কৈবলাসিদ্দিমিচ্ছতা বাঞ্তা 

যোখিনা হঠযোগবিদ্যা প্রমত্যন্তং শোপ্যা গোপনীষা গোপনাভাস্তীতি। 
তত্র হেতুমাহ । যতো গুপ্া। হঠবিদ্যা বাধ্য বত্যপ্রুতিহতৈশ্বরধ্যজননসমর্থ। 

শ্তাৎ। কৈবল্যজননসমর্থ। কৈ বল্যসির্ষিজননসমর্থা বা স্তা। অথ 

ঘোগাঁধিকাঁরী। জিতাক্ষায় শান্তার শক্তাষ মুক্তৌ বিহীনাঁষ দেটিষব- 

শক্তাঁর মুক্তৌ । অহীনাঁয় দোষৈরেটতরুক্তকর্তে প্রদেয়ো ন দেষো হঠ- 

শ্চেতরশ্মৈ। যাল্ঞবস্্য: বিধ্যুক্তকম্মস“যুক্তঃ কাঁমসংকল্পনবজ্জিতঃ । যটৈণ্চ 

নিয়ইসযু ক্তঃ সর্বসঙ্গবিবজ্জিভঃ । কৃহবিদ্যো জিতক্রোধঃ সভ্যধন্্পরা- 

রণ: । গুরুশুশবণরতভতঃ পিভুমাইপবাধণঃ। স্বাশ্রমস্থঃ আস্দাচারো। বিদ্ব 

ডিশ্চ সুশিক্ষিত ইতি । শিক্পোদবরভাঁট়ৰ ন দেশ বেষপারিণ ইতি 
শপ শপ পে পালাল ৮ তি পাশ শীশিশীশি শি শপ পা ২ স্পা পাশা ৮ পপি শ ৯ 0-5 ভন এ ০ দি শত চে ৮ শী শশা 

কর্ম্মরযোগাদি অনেক যোগ আছে, ধাহারা মন্্যোগাঁদি মাশ্রষ কবিযাছেন, 

উাহাঁদিগের পক্ষে এই হঠধোগ সর্বাধারভূভ কর্ধন্বদপ ॥ ১০ ॥ 

যাহারা অণিমাদি অষ্টসিপ্ধি অথবা মুক্তি লাভ ইচ্ছা করেন, সেই 
সকল যোগার! এই হঠযোগবিদ্যা অতি গোপনে রাখিবেন। যেহেতু এই 
বিদ্যা গোপনে রাখিলেই সমধিক বাধ্যবতী ভন, অর্গাৎ কৈবল্য ফল 

প্রদান করিতে পারে । আর এই হঠযোগ বিদ্যা প্রকাশিত হইলে 
ইহার বীর্্যহানি হইয়া থাকে । যাহারা জিতেগ্দট্ির প্রশাস্তচিন্ত মুমুক্ষু 

দোঁষবিহীন, এবস্ত ব্যক্তিকে এই হঠযোগ বিদ্যা প্রদান করিবে, অন্ত- 

বিধ ব্যক্তিকে কদাচ এই ঘোঁগবিদ্যা প্রদান করিবে না। বাঁচ্ছবন্ধ্য খষি 

বলিয়াছেন যে, ধাহারা বিধিবোধিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, কাম এবং 

সঙ্গল্পবর্জিত যমাদিনিয়মঘুক্ত সর্বপ্রকার সংসারসন্বন্ধবর্জিত, কৃতবিদ্য, 

ক্রোধনভিভ, সত্যধন্মপরঘণ, গুরুশুআষখাতে নিতান্ত অন্রক্ত;, পিতৃ 

মাতৃপরায়ণ) স্বীয়-আাশ্রমন্ত। সদাচারনিষ্ এবং সুশিক্ষিত, ইহারাই এই 
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সহরাজ্যে ধান্দিকে দেশে স্থভিক্ষে নিরপদ্রবে । 
১. 

কুত্রচিৎ। অত্র ধৌগচিস্তামণিকারাঃ বদাপি ত্রা্গণক্ষল্িরবিশাং স্তরী- 

শদ্রাণাং চ পাঁবনং। শাস্তরে কর্মণামন্তদ্যোগান্াস্তি বিমুক্তয় ইচ্যাঁদি 

পুবাণবাক্যেষু প্রাঁণিমীত্রস্ত যোৌগেইধিকাঁর উপলভ্যতে । তথাপি মোক্ষ 

বূপকং ফলং যোগে বিবক্ত্তৈব ভবতি । অতস্তন্তৈব যোগাধিকাঁর 

উচিতঃ । তথা চ বাঁযুসংভ্তাষ।ং । দৃষ্টে তথানুশ্রবিকে বিরক্তং বিষয়ে 

মনঃ | নশ্ত তশ্তাধিকারোইম্মিন বৌগে নান্তাস্ত কম্চিৎ । স্ররেশ্বরাচাধ্যাঃ 

ইহা পুত্র বিরক্তশ্ত সংসাঁরং প্রজ্হাসতঃ | জিজ্ঞাঁসোঁরেব কন্তাপি যোগে 

হশ্মিনধিকারিতেত্যাঁছুঃ । বৃটদ্ধিরপুক্ততং নৈতদ্দেয়ং ছুর্ব্বিীতায় জাতু 

জ্ঞনং গুপ্তং তদ্ধি সম্যকৃফলায় । অস্থানে হি স্থাপ্যমীনৈব বাচাং দেবী 

কোপানিদ্দছেনে। চিরায়েতি ॥ ১১ ॥ 

অথ হঠাভ্যাসযোগ্যং দেশমাঁহ সার্ধেন। স্থরাজ্য ইত্তি রাঁজ্ঞঃ কর্ম 
পপ পা শা ০০ 

ভঠযোগ বিদ্যার অধিকারী । আর বাহাঁরা বেশপারী, অর্থৎ গৈরীক 

বসন ও জটাজ্টাদিধারী, শিক্পোদরপরায়ণ, (আহারবিহারমাত্র সম্পা- 

দ্রনে কৃতার্থনান্ত ), তাহাদিগকে এই হঠযোগবিদ্যা প্রদান কৰিবে না। 

যোগচিন্তা মণিক।ব লিখিয়াছেন যে, যদ্দিও পৌরাণিক বচনে এই হঠযোগ 

ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য ও স্ত্রী, শূদ্র ইহাঁদিগের পাঁবন বলিয়া উক্ত আছে; 
স্থতরাং প্রাণিমাত্রেরই হঠযোৌগে অধিকার জান! যায়, তথাপি সংসার 

বিরক্তেরই মোক্ষফল হইয়া থাকে, অতএব তাহাঁদিগেরই যোগশান্ত্রে অধি- 
কার জাঁনিবে। বায়ুসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাহার মন বিষয়েতে 

বিরক্ত, তাহারই এই হঠযোগে অধিকার আছে, তত্ডিন্ন ব্যক্তির যোগে 

অধিকার নাই। স্তুরেশ্বরাঁচার্যা বলেন যে, যে ব্যক্তির ইহকালে বা 
পরকালে ভোঁগাভিলাষ নাই এবং যিনি সংসার পরিত্যাগে সমুত্স্থক, 

এবস্ৃত ব্যক্তির যদ্দি ব্রন্মবিজ্ঞানে ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকেই 
এই যোঁগের অধিকারী পাত্র জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥ 

এইক্ষণ হঠযৌগ সাধনের স্থান নিরূপণ করিতেছেন ।__যে দেশে কি 

রাজ্য, কি প্রজ1 সকলই স্থুশীল, সর্বদা! ধর্্ানুষ্টান আছে, ভঙ্গ দ্রব্য দুল্লভ 
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ধনুঃপ্রমাণপান্তং শিলাগ্নিজলবর্জ্জিতে | 

একান্তে মঠিকাঁমধ্যে স্থাতব্যং হঠযোৌগিনা ॥ ১২ ॥ 

ভাবে ব। রাজ্যং তচ্ছোঁভনং যন্মিন্ন স্রাজ্যন্তশ্মিন হ্থরাজ্যে। যথ৷ 

রাজা তথা প্রজেতি মহদুক্তেঃ । রাজ্ঞঃ শোভনত্বাৎ প্রজাঁনামপি শোভ- 

নত্বং সথচিতং। ধার্মিকে ধর্মবতি অনেন হঠাভযাসিনোহনুকুলাহারাদি- 

লাভঃ স্চিতঃ।॥ স্থভিক্ষ ইত্যনেনানায়াসেন তলাভঃ স্থচিতঃ । নিরুপ- 

দ্রবে চৌরব্যাপ্রাছাপদ্রবরহিতে । এতেন দেশস্ত দীর্ঘকালবাসযেগ্যতা 

সচিতাঁ। ধন্থুষঃ প্রমাণং ধন্ধ:প্রমাণং চতুহস্তমাত্রং তৎ্পর্যস্তং শিলাগ্নি- 
জলবর্জিতে শিল। প্রস্তর: অগ্ির্বহ্নিঃ জলং তোয়ং তৈর্বর্জিতে রহিতে । 

যত্রাসনং ততশ্চতুহস্তমাত্রে শিলাগ্রিজলানি ন স্থ্যরিত্যর্থঃ | তেন শীতোষ- 

বিকারাভাঁবঃ স্চিতঃ । একান্তে বিজনে । অনেন জনসমাগমাভাঁবাৎ- 

কলহাদ্যভাবঃ স্থচিতঃ। জনসম্বন্ধে তু কলহাদিকং স্তাদেব। তহছুক্তং 

ভাঁগবতে বাঁসে বহ্নাং কলহো ভবেদার্তা ছ্বয়োরপীতি । তাদৃশে মঠিকা- 
মধ্যে । অল্পে! মঠে! মঠিকা অল্লীয়সি কন্ তন্তা; মধ্যে হঠযোগিন] হঠা- 

ত্যানী যোগী হঠযোগী তেন । শাকপাধিবাদিবৎসমাসঃ স্থাতব্যং স্থাতুং 

যোগ্যং। মঠিকামধ্য ইত্যনেন শীতাঁতপাদিজনিতক্লেশাভাব: হুচিত£। 

অত্র যুক্তাহারবিহারেণ হঠযৌগস্ত সিদ্ধয়ে। ইত্যর্থং কেনচিৎক্ষিত্তত্বানস- 

ব্যাথ্যাতং। মূলগ্রোকানামেব ব্যাখ্যানং। এবমগ্রেইপি যে ময়া ন 

নহে এবং চৌব্ব্যাপ্ৰাদির উপদ্রব নাই, শ্রখন্বচ্ছন্দে বহুকাল বাস করা 
যাইতে পারে, সেই দেশের মধ্যে কোন নির্জন প্রদেশে ক্ষুদ্র মঠমধ্যে উপ- 
বেশন করিয়া হঠযোগী যোৌগসাধন করিবে, যেস্থান হঠযোগীর অভিপ্রেত, 

তাহার চতুর্দিকে চারিহস্ত প্রমাণ স্থানের মধ্যে শিলা অগ্নি ও জল থাকিবে 

না, অর্থাৎ যেস্থলে শীতোঞ্ণাদিতে ক্লেশ জন্মাইতে না পারে. এইরূপ 

স্থানই হঠযোণীরা মনোনীত করিয়া! লইবে। ভাঁগবতে লিখিত আছে 

যে, যেস্থানে বহুজন সমাগম মাছে, সেই স্থানে কলহ হইয়। থাকে, সেই 

কলহ হঠযোগের ব্যাধাত ক্গল্মাইতে পারে, এই নিমিন্ই হঠষোগসাঁধনে 
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অল্পদ্বারমরন্ধ গর্তবিবরং নীতুঃচ্চনীচায়তং 

সম্যগ্গোময়সান্দ্রলিগুমমলং নিঃশেষজন্তুজ্ঝিতং | 

ব্যাখ্যাতাঃ শ্লোক! হঠপ্রদীপিকায়ামুপলভ্যেরংস্তে সর্ধে ক্ষিপ্তা ইতি 
বোদ্ধব্যং ॥ ১২॥ 

অথ মঠলক্ষণমাহ। অল্পদ্বারমিতি অন্পদারং যন্মিংস্ততদদেশং | রন্ধে1- 
গবাক্ষাদিঃ গর্তে! নিক্সপ্রদেশ: বিবরো মৃষকাদিবিলং তে ন সন্তি যন্মিং- 

স্তত্তদ্দেশং । অত্যুচ্চঞ্চ তন্নীচং চাত্যুচ্চনীচং তচ্চ তদায়তং চাত্যুচ্চশীচা- 

য়তং। বিশেষণং বিশেষ্যেণ বছুলমিত্যত্র বহুলগ্রহণাদ্বিশেষণ।নাঁ"ৎ কর্ম 

ধারয়ঃ। ননুচ্চনীচায়তশব্বানাং ভিন্নার্থকানাং কথং কর্শধাঁরয়ঃ। তৎ- 

পুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্ম্ধারয় ইতি তল্লক্ষণাঁদিতি চেন্ন/ মঠে তেষাং 
সামানাধিকরণ্যাসস্তবাৎ। ন চাত্যুচ্ছনীচায়তং নাতুযুচ্চনীচায়তং ন 

শব্দেন সমাঁসান্নলোৌপাভ।বঃ নেতি পৃথকৃপদ্ং বা। অত্যচ্চে আরোহণে 

শ্রমঃ স্তাদতিনীচেইবরোহণে শ্রমে! ভবেৎ্। অত্যায়তে দূরং দৃষ্টর্গচ্ছে- 
ত্তগিরাকরণার্থমুক্তং নাত্যুচ্চনীচায়তমিতি ৷ সম্যক্ সমীচীনতয়া গোময়েন 

গোপুরীষেণ সান্দ্রং যথা ভবতি তথা লিপ্তং। অমলং নিন্দলং নিঃশেষ! 

নিখিল যে জন্তবো মশকমত্কুণাদ্যান্তৈরজ্ঝিতং ত্যক্তং রহিতং বাহে 
শি শপ শ্পরপাপপসপীলা পাশা 4 পপ আপ বাপ্পা শপ পপ পা পপ পাপ পা (০৯ পে শীসিলি ২ শি শি পিপি পি 

নিজ্জন স্থানই বিধেয় । অনাবৃত স্থানে শীতবাতাদির ক্রেশ হইতে পারে, 
এই হেতু মঠমধ্যে যোগসাধনই প্রশস্ত ॥ ১২ ॥ | 

এইক্ষণ হঠযো গসাধনে মঠলক্ষণ বলিতেছেন।-__মঠের দ্বার অতি অল্পায় 

তন হওয়। আবশ্তক তাহাতে গবাক্ষা্দি থাকিবে না, মঠ অতি উচ্চ হইলে 

তাহাতে আরোহণ এবং অতি নিম্ন হইলে তাহাতে অবরোহণে সমধিক 

পরিশ্রম হয়। এই নিমিত্ত সমভূমিতে মঠ করিবে, অতি উচ্চ বা অতি 
নিম্বস্থানে মঠ করিবে না। সেই মঠ অল্লায়তন হওয়। উচিত তাহাতে 

মুষিকা'দির গর্ত থাকিবে না। মঠমধ্যে সম্যকৃরূপে গাঢ় করিয়া! গোময়দ্বার! 

লেপন করিবে, তাহাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক থাকিবে না এবং তাহাতে যেন 

অন্তু কোন জস্তর অবস্থান ন। থাঁকে; এইকপ করিয়া] লইবে। মঠের বাহু- 
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বাহ্যে মগ্ডপবেদিকৃপরুচিরং প্র1কাঁরসংবেষ্টিতং 

প্রোক্তং যোঁগমঠন্ত লক্ষণমিদং শিদ্ধৈ্ঠীভ্যাদিভিঃ ॥১৩। 
স্পা পপ পিপস্প্পপাপপা সাাপাস্পাপীসপাশপি শশী 7 পেশি লি আপ পিন সাপ ৯ ৮ স্পা পাপাপাপপপাপাশিস্পপপপাপপোপাসপা পিপাসা 

মঠান্বহিঃপ্রদেশে মওপঃ শালাবিশেষঃ বেদিঃ পরিষ্কৃত1 ভূমি কৃপো জলা- 

শয়বিশেষঃ তৈ রুচিরং রমণীয়ং প্রাকারেণ বরণেন সম্যগ্থেষ্টিতং পরিতে। 

ভিত্তিবুক্তমিত্যর্থ: । হঠাভ্যাসিভিঃ হঠযোগাভ্যসনশীলৈঃ সিদ্ধিঃ। ইদং 

পূর্বোক্তমন্নঘবারাদ্িকং যোগমঠস্ত লক্ষণং স্বরূপং প্রোক্তং কথিতং । 

নন্দিকেশ্বরপুরাঁণে ত্বেবং মঠলক্ষণমুক্তং। মন্দিরং রম্যবিস্তাসং মলনৌজ্ঞং 

গন্ধবাসিভং । ধুপামোদাদিস্থরভি কুন্থমো২করমণ্ডিতং। মুনিতীর্থনদী- 
বৃক্ষপদ্মিনীশৈলশোভিতং । চিত্রকর্্মনিবদ্ধং চ চিত্রভেদবিচিত্রিতং। কুর্য্যাঁদ্- 

যোগগৃহং ধীমান্ স্কুরম্যং শুভবয্ম না। দুষ্ট। চিত্রগতাগ্থাস্তান্ুনীন্ বাতি 
মনঃ শমং । সিদ্ধান্ দৃষ্ট। চিত্রগতান্নাতিরভ্যদ্যমে ভবেৎ। মধ্যে যৌগ- 

গৃহন্তাথ লিখেৎ সংসারমগ্ুলং। শ্বাশানং চ মহাঁঘোরং নরকাংশ্চ লিখেৎ- 

কচিৎ। তান্ দৃষ্ট ভীষণাকারান্ সংসারে সারবজ্জিতে । অনবসাদে! 

ভবতি বোগী সিদ্ধ্যভিলাবুকঃ। পশ্ঠংশ্চ ব্যাধি তান্ জন্তুন্মতান্ন ভ্তাংশচলদ্- 

ত্রণান্ ॥ ১৩ ॥ 

দেশেমণ্ডপ, বেদি ও কৃপদ্বারা পরিশোভিত করিবে এবং চতুর্দিকে প্রাচীর- 

দ্বারা বেষ্ঠটন করিতে হইবে । হৃঠযোগাভ্যাস ত২পর ঘোগীরা উক্তব্ূপ 

মঠলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। নশ্দিকেশ্বরপুরাণে লিখিত আছে যে, 

অতি মনোহর করিয়। মঠ প্রস্ততকরিবে, তাহা সৌগন্ধামোদিত, ধৃপাদি- 

দ্বারা স্থরভীকৃত এবং কুস্থমমালায় স্থসজ্জিত করিয়া লইতে ভইবে। এ 
মন্দিরের চতুগ্থার্থে তীর্থ, নদী, বৃক্ষ, পদ্ম এবং পর্ন তাদিদ্বারা পরিশোৌভিত 
করিবে । সাহা যেন নানাবিধ চিত্র কন্মদ্ধাবা সুচিঞ্িত হয় । যোগ- 

মন্দির সর্ব প্রকারেই রমণীয় হইবে, কিস্তু উহার পথ অতি গুপ্ত থাক! 

কর্তব্য । মনোহর মন্দির দর্শন করিলে মুনিগণের চিত্তের শাস্তি হয় এবং 

সিদ্ধপুরুষেরা দর্শন ক্পিলে তাহাদিগের জ্ঞানোৎপন্ন হইন্া থাকে এই 
নিমিত্তই যোগমন্দির সুসজ্জিত 9 মনোরম করিয়া প্রাস্তত করিবে। 
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এবন্িধে মঠে স্থিত্। সর্রচিন্তাবিবর্জ্জিত2 | 

গুরূপদিকটসার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেত ॥ ১৪ ॥ 
৪৮ শপ পাস শশা ৩ তি - নিশি পি শাীশী এ 

 মঠলক্ষণমু: কতা টি বত্কর্তব্যং দাহ রনি ইতি | এবং পূর্বোক্ত! 

'বধা প্রথ।রো ঘন্ত স তথা পুর্মে।ক্তলক্ষণ ইত্যর্থৎ। তন্মিন্স্থিত্ব। স্থিতিং 

কৃত্বা সর্ব যাশ্চিন্তাস্তাভিব্বিশেষেণ বজ্জিতে|। রহিতোহশেষচিস্তারহিতঃ। 

গুরুণোপদিঞ্টো যো মার্গঃ হঠাভ্যাসপ্রকাবরূপন্তেন সদ নিত্যং যোগ- 
'নবাভ্যসেৎ।  এবশন্দেনাভ্যাসাস্তরন্ঞ যোগে বিদ্রকরত্বং স্চিতং। 

তহুজ্তৎ যোগবীজে-মকজ্লগো সস্তা সিন্ধন্তং সেবেভ গুরুং সদ1। গুরুবক্ত- 

প্রমাদেন কুর্ধ্যাজ প্রাণজয়- বুধঃ। রাজযোগে--বেদান্ততর্কোক্তিভির।গ- 

নেন নানাবিধৈঃ শান্ত্রকদম্বটকশ্চ। ধ্যানাদিভিঃ সংকরটৈর্ণ গম্যশ্চিস্ত।- 
এণিহ্যেকগুকৎ  বিহায়। ক্কন্দপুরাণে-_আচাধ্যাদেযাগসব্ব স্ব ম বাপ 
শী ৮৮ ৩ ৭ পাশ শপ শি পা পপি 4 টি শিশ্ড আপ শা স্পা শী এপ ৮ ৩ শিস শি পদ স্পা শা শী সস ০ শশা শশা 

বাণমন্দিবের মপ্যে মণ্ডল লিখিবি এপৃং কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর 

শশনি এবং ঘোরভল নরক চিত্রিত করিতে হইবে । এইকপ কবিগে 

»ধাল্ণ জন্মগণ “সই স্বানে গমন করিতে পারে না ॥ ১৩ । 

পুর্দোক্ত লক্ষণাগ্িহ মন্দির মধ্যে অবস্থিতিপুর্বাক অর্বা প্রকাশ টৈষ- 

1৭ক চিন্তা গবিভাগ কটিয়। গুকপদিষ্ট নিরমান্থসারে যোগ অভ্যাস 

বরিবে। যোগাভ্যাস কালে অন্য কোন কাধ্য করিবে না, যেহেতু যোগ 

সাধন কালে অন্য কাধ্যে আশক্ত থাকিলে যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে 

পাবে । যোগবীজ শান্ত্রেলিখিত আছে যে, যাহার বাষুৰিজয় সিদ্ধ হই- 

মাছে, সেই গুকর সেবা করিবে, কারণ সেই গুরুর প্রসাদেই পণ্ডিতগণ 

প্রাণ জয় করিতে পারেন । রাঁজযোগে লিখিত আছে যে, সদ্গুরুর উপ- 

দেশ ব্যতিরেকে বেদান্তবাক্য, তার্কিকবুক্তি, আগমশাসস। অন্তান্ত 

বিবিধশাস্ত্র ও ধ্যানাদি কারণে চিন্তামণি পরমাহ্মাকে কেহ জানিতে 

পারে না। স্বন্দপুরাণ বচনে জাঁন। যায় যে, প্রশাস্তচিত্ত ব্যক্তি আঁচ।- 

শ্যের নিকট যোগসাধনপ্রণালী শিক্ষা করিয়। যথোক্ত নিয়মে কাধ্য 

কবিলে মোৌগসিদ্ধ হইয়া! নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে । ম্থরেখরাচার্য) 
চিএ, 



১৮ হটযোগপ্রদীপিকা। 

অত্যাহারঃ প্রয়ানশ্চ প্রজল্লেো নিয়মগ্রহঃ | 

জনসম্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভিধোগে। বিনশ্যুতি ॥ ১৫ ॥ 
শপ পা ১০০ ৯৭. রর ০ মর. পর ০ পা পা... পাপ সা 

স্থিরধীঃ স্বয়ং । যথোক্তং লভতে তেন প্রাপ্পৌভ্যপি চ নিবৃতিং। স্থবে- 
শ্বরাচাধ্য;- গুরুপ্রসাদালিভতে যোগমষ্টাঙ্গসংযুতং। শিবপ্রসাদীল্রভতে 

যোগসিদ্ধিঞ্চ শাশখবতীং। এতিশ্চযস্ত দেবে পরা ভক্তিরথাদেবে তথা! 

গুযৌ। তটশ্যিতে কথিত। হত্ণ: প্রকাশন্তে মহান্মন ইতি । আচাধ্যখান্ 

পুকষে। বেদেতি চ॥ ১৭ ॥ 

অথ যোগাভ্যাসপ্রতিবন্ধকানাহ। অত্যাহার ইতি-অতিশয়িত 

আঁহারোইত্যাহারঃ ক্ুধাপেক্ষয়াপিকভোজনং। প্রয়াসঃ শ্রমজননান্ুকুলো 

এযাপারঃ প্ররুষ্টোজন্পঃ প্রজলো বহুভাষণংৎ। শীতোদকেন প্রাতঃশ্নাননক্ত- 

(ভোজনফলাহারা!দবপানযমন্ত গ্রহণ: নিয়ম্গ্রহঃ। জনান।ং সঙ্গ! জন- 

সঙ্গঃ। কামাদিজনকত্বাৎ। লোলস্ত ভাবঃ লৌল্যং চাঞ্চল্যং । ষড়ভির- 
ত্যাহারাদিভিরভ্যাসপ্রতিবন্ধীৎ। “যাগো। বিনশ্ততি খিনেষেণ নশ্ততি 1১৫৪ 

"পপ পা পপ পপ পা পপ পপ সস... ৯ ৯ কাপ 

বলেন, কেবল গুরুর প্রপাদেই অষ্টাদযেণ লাভ করা বাঁয়। আর মহা- 

দেবের অন্ুগ্রহে যোগ সিক্ধি করিতে পারে । শ্রভিতে লিখিত আছে 

বে, যাহার দেবত। ও গুরুতে পরম ভক্তি আছে, তাঁহার নিমিত্ত এইসকল 

কথিত হইল এব" মহাজ্সা ব্যক্তিরাই এ সকল প্রকাঁশ করিয়া থাকেন । 

আর যে ব্যক্তি আচাধ্যবান, অর্থাৎ গুরুর নিকট যথাবিধি উপদেশ গ্রহণ 

করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত হনব জানিতে পারেন ॥ ১৪ ॥ 

এইক্ষণ যোগসাঁধনের প্রতিবন্ধক নিরূপণ করিতেছেন ।--অত্যাহাব, 

অর্থাৎ ক্ষুধাপেক্ষা অধিক ভোজন, পরিশ্রমজনককার্ধ্য, বহুভাঁষণ, নিয়ম- 

গ্রহ অর্থাৎ প্রাতঠকালে শীতল জলে স্নান, রাত্রি তোজন এবং ফলা” 

হারাদিরপ নিয়ম পালন, বহুজনসংসর্গ, চাঁঞ্চল্যঃ এই ষড়বিধ কারণে 

যোগ বিনষ্ট হয়। অত্যাহাবাদি সকলই মোঁগের প্রতিবন্ধক ॥ ১৫॥ 



হঠযোগপ্রদীপিকা। ১৯ 

উৎসাহাঁৎ সাঁহসাদ্ৈর্য্যাততৃজ্ঞানধৃচ্চ নিশ্চয় । 

জনসঙ্গপরিত্যাগাঁৎ ষড়ভির্োগঃ গ্রসিদ্ধাতি ॥ ১৬ ॥ 

অথ যমুনিযমাত 

অহিংস। সত্যমন্তেয়ং ব্রহ্ষচর্য্যং ক্ষমা ধৃতিঃ। 

দয়ার্জবং মিতাঁহারঃ শৌচং চৈব যমা দশ ॥ ১ ॥ 
১ পা সস শপ শশা” শপ শাশিশপাপা পপ সপ | আপা পাপ সপ 5 শট ২ শিসপপীপ পাশ শি পত পপ্পীপাপসপীসিনা শশী ৮২৩ শসা শি পিস 

অথ যোগপিঞ্িকারানাহ উতৎসাহাদিতি। বিষয়প্রবণং চিত্তং নিরোত- 

স্টাম্যেবেত্যুদ্যম উত্সাহঃ। সাধ্যত্বাসাধ্যত্বে পরিভাব্য সহসা প্রবৃত্তিঃ 

সাহসং । বাবজ্জীবনং সেত্ম্ততোবেত্যখেদে। ধৈর্যটং। বিষম! মৃগতৃষ্ঠা- 

জলবদসন্তঃ ব্রন্গৈব মত্যমিতি বাস্তবিকং জ্ঞানং শত্বজ্জানং বোগাঁনাং বাস্ত- 

বিকং জ্ঞানং বা। শান্বগুরুবাক্যেষু বিশ্বাসো নিশ্চয়; শ্রদ্ধেতি নাবত। 
জনানাং যোগাহ্যাসপ্রতিকুলানাং ষঃ সঙ্গম্তন্ত পরিত্যাগাৎ। ঘড়িরেভি 

খযোগঃ প্রকর্ষেণাধিলম্বেন সিদ্ধযতীন্যর্থ; ॥ ১৬ ॥ 

পপ পাপা সপ পাশ? পাপা পালাল পেপাল পাপ শপ পাশাপাশি পা শিপ সপ এ 
পা পাপ সস 

এইক্ষণ যোগসিদ্ধিব উপায় বলিতেছেন। আমি বিষয়াশক্ত চিত্তকে 

নিরুদ্ধ করিব, এইবপ উদ্যম) সাহস, অর্থাৎ সাঁধাসধা বিবেচনা ন। 

করিয়া কার্ধ্যগ্রবৃত্তি। ধৈর্য, অর্থাৎ শীঘ্র সিদ্ধি হইল না বলিয়া কার্য 

তাগ না করিয়া যাবজ্জীবন কাধা করিব, এইবপ অধাবসায়। তত্বঙ্জান, 

অর্থাৎ বিষয় সকল মুগতঞ্িকাজলবৎ "অনিতা, কেবল ব্রহ্মই সত্য, এই- 

বপজ্ঞান। নিশ্চয়, অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু বাঁকে শ্রদ্ধা এবং যোগাভ্যাসেব 

গ্রতিকূল বনুজনসগাঁগম পরিত্যাগ, এই ষড়বিধ কারণে শীঘ্র যোগসিদ্ি 

হইয়া! থাকে ॥ ১৬ ॥ 
'অনন্তর যম ও নিয়ম কথিত হইতেছে, অহিংস। সত্যপালন, অস্তেয়, 

বরহ্গচর্থ্য, ক্ষমা, ধৈর্ধা, দয়া, লরলতা, পবিমিততোঁজন ও শৌচ এই দশ 

বিধ কাঁধ্য যমসাঁমে বিখ্যাত ॥ ১ ॥ 
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তপঃ সস্টোম আঁস্তিক্যং দাঁনমীশ্বরপুজনমূ। 

সিদ্ধান্তবাক্যশ্রবণং হীমতী চ তপোহুতম্। 

নিয়ম দশ সন্প্রোক্তী যোগশাস্ত্রবিশীরদৈঃ ॥ ২ ॥ 
হঠন্ত প্রথমাঙ্গত্বাদাসমং পুর্ববযুচ্যতে । 
কু্্যাতদাসনন্থয মারো গ্যং চাঙ্গলাঘবমূ ॥ ১৭ ॥ 

০ পপ পপ ২০০৯ স্পা শা ক পট শশী শপ শী পাপ পপ শা ৮ স্পা শা শশা শিীশাশীশীপ্পাাশীশীশী শশী প পাশ তি 

আদাবাঁসনকথনে স্সতি তং সামান্যতস্তংফলং শাহ হঠজোতি । হঠশ্য 

আসনং কুগ্তকং চিত্রং মুদ্রীখাং করণং থা । অথ নাদানসন্ধীনমিতি 

বক্ষামাণানি চত্বাধ্যঙ্গানি। প্রভাহাবাদিসমাধান্থানাং নাদানুসন্ধানে- 

ইস্তভাবঃ। তন্মধ্যে আসনস্ত গথমাগতাত পুর্দমাসনমুচাত ইতি সম্বন্ধঃ 

তদাসনপৈর্য্যং দেহস্ত 75876888 স্থিবতাং 
বুর্টাৎ। আসনেন রো! হন্তীনি বাকা । 'আশোশ্য” চিন্ভবিক্গেণক 

রোগাভাবঃ 1 রোগস্থ ৬০ ন্বমক্ত- পাতঞ্জলঙ্গত্রে । বাধি- 

করথানস শয় গ্রমাদালন্তাবিরতিলাক্ছিদর্শনানন্ধড়মিকহানবস্থিহকানি চিন্ত- 

পিঙগেপান্তেংস্তবায় ইতি । অঙ্গানাং লাঘব লক "গীববনধপতমো- 
পর্মনাশকহমপোতেনোক্তং । চকাবাং ক্ষ জযাদিকমপি বোধাত ॥ ১৭ ॥ 

পা ৮ 2 শী পি শা এত পাটা পেশ 

তপজ্া, সন্ত।ষ। ঈশ্বরে আস্তিহবোপ, দান) ঈথ্ববসেবা। গিঙ্গীস্ত বাকা 

৭৭. গচতা, বুদ্ধিঃ হাঁপসহন 6 হোম এই দনবিপ কাগ্যকে নিয়ম বলা 

শাদিতে আনন কথনের সঙ্গতি ও সামাহ হ হাব ফল বলিতে- 

চেন ।-- আনন, কুণ্তক, মুদ্রা ৪ নাদাস্ুসন্ধীন, এই চালিটি পোগাঙ্গ পে 
টা ইবে, প্রভাহারাদি সমাধি পর্ণান্ত ৪৮৮ অন্তভূতি। এই 

সবপ ফোগ!ঙের মপো আমনই প্রথমা, এই নিমিন্ প্রথমেই আসন 
বলিতেছেন। আননদ্্ধ্য হইলে দেহ € মনের ঢাঞ্চল। রা হয, অতএব 
আসনেব স্থিরতা করিবে । আসন প্রিন্ন হইলে অঙ্গলাঘব হয় এবং অঙগলাথব 

ঁ 
| 

হাল চিষ্ভবিঙ্গেপর বোগসকল বিনাশ পায়। পাতগ্ালহত্েও 
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বশিষ্ঠাদ্যৈশ্চ মুনিভির্্ৎস্তেন্্রাদৈযশ্চ যোগিভিঃ। 
অঙ্গীকৃতান্যামনানি কথ্যন্তে কানিচিন্মায়া ॥ ১৮ ॥ 

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্কৃত্বা পাঁদতলে উভে | 

খজুকাঁয়ঃ সমানীনঃ স্ব্তিকং তত্গ্রচক্ষতে ॥ ১৯ ॥ 

বশিষ্ঠাদিসম্মতাসনমধ্যে শ্রেষ্ঠানি ময়োচ্যন্ত ইত্যাহ । বশিষ্ঠাদ্যেরিতি 

বশিষ্ঠ আদ্যে। যেষাং যাজ্ঞবন্্যাদীনাং তৈশ্ুুনিভিন্মননণীলৈঃ। চক।রা- 

নানত্রাদিপরৈঃ । সতশ্তেন্ত্র আদ্যো যেষং জাঁলন্ধরনাথাদীনাং তৈঃ। 

যোগিভিঃ হ্ঠীভ্যাসিভিঃ । চকারান্ুদ্রাদিপরৈঃ । অঙ্গীকৃতানি চতুর- 

শীত্যাসনানি তন্মধ্যে কানিচিৎ শ্রেষ্ঠানি ময় কথ্যন্তে। যদাপ্যভয়োরপি 

মননহঠাভ্যাসৌ স্তস্তথাপি বশিষ্ঠাদীনাং মননং মুখ্যং মতস্তেন্দ্রাদীনাঁং 

হঠাভ্যাসো মুখ্য ইতি পৃথগ্গ্রহণং ॥ ১৮ ॥ 
তত্র সুকরত্বাৎপ্রথমং স্বস্তিকাসনমাহ। জানুর্বোরিতি। জানু চ 

উরুশ্চ । অত্র জানুশব্েন জান্ুসন্নিহিতে। জজ্ঘাপ্রদেশে। গ্রাহাঃ | জঙ্ঞেো- 

ধ্োরিতি পাঠস্ত সাধীয়ান্। তয়োরন্তরে মধ্যে উভে পাদয়োস্তলে তল- 

প্রদেশে কৃত্বা খজুকায়ঃ সমকায়ঃ যত্র সমাসীনো ভবেতদাসনং স্বস্তিকং 
পপ পপ ক আল লা পপসসপীপা পাশ পিপি পপপ্পাপপাপপপাা পপ পাসপাপাাপীা সে 

রোগের চিত্তবিক্ষেপকত। উক্ত আঁছে। অঙ্গের গুরুতা থাকিলে তাহাঁতে 

তপোবিদ্ হইয়া! থাকে ॥ ১৭ ॥ 

মননীল ও মন্ত্রীভিজ্ঞ বশিষ্ঠাদি মুনিগণ এবং হঠযোগ ও মুদ্রাভিজ্ঞ 

মতস্তন্ত্রাদি যোগিগণ চতুরশীতি প্রকাব আনন বর্ণন করিয়াছেন, আমি 
এইস্থলে সেই চতুরশীতি প্রাকার আসনের মধ্যে স্বস্তিকপত্মীসন প্রভৃতি 
কতিপয় আসন কীর্তন করিতেছি ॥ ১৮ ॥ 

সর্বপ্রকার আসনের মধ্যে স্বস্তিকাসন অতিম্থকর, এই নিমিত্ত গ্রাথমে 

্বস্তিকাসন কথিত হইতেছে ।_-এইস্থলে জান্ুশব্ধে জঙ্ঘা! বুঝিতে হইবে। 
জঙ্বা ও উরু এই উভয়ের মধ্যে উভয় পাদতল স্থাগন করিয়! সরল 
শরীরে উপবেশন করিবে । এই উপবেশনকে স্বস্তিকাঁসন বলিয়! থাকে । 
শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, উরু ও জত্বাস্তরে পাঁদদ্বয় স্থাপন করিয়া যোগীর! 
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সব্যে দক্ষিণগুল্ফং তু পৃষ্ঠপার্থে নিযোঁজয়ে 1 
দক্ষিণেইপি তথা পব্যং গোমুখং গোমুখাকৃতি ॥ ২০ । 

একং পাঁদং তখৈকন্মিন্ বিন্যমেদুরুণি স্থিতম্। 
ইতরন্মিংস্তথা চৌরুং বীরাঁসনমিতীরিতম্ ॥ ২১। 

গুদং পিরুদ্ধা গুল্ফাভ্যাঁং ব্যুতক্রমেণ নমাহিতঃ। 
৮৮০৮ দ ০৯০ সপ শপীশীট ও পপি শপ পাপী পপ পপ ম্প পপ 4 ০৭ 

স্বস্তিকাখ্যং প্রচক্ষতে বদস্তি শোরি [ন ইতি শেষঃ | শ্রীধরেণোক্তং_উক' 

জঙ্ঘাস্তরীধায় 'গ্রপদে জানুমধ্যগে । যোগিনো যদবস্থাঁনং স্গশ্তিকং তদ্ঘিদু- 

বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 

গোমুখাসনমাহ সব্য ইতি । সব্যে বামে পৃষ্টস্ত পার্খে সম্প্রদাঁষাঁং 

কটেরধোভাগে দক্ষিণং গুল্ফং নিতরাং যোজয়েহ। গোসুখশ্যাকতির্যতে 

তত্তাদৃশং গোমুখসংজ্ঞকমাঁসনং ভবেঙ। ২০ ॥ 

বীরাসনমাহ। একমিতি একং দক্ষিণং পাঁদং। তথা পাদপুবণে এন 

স্মিন বামোরণি স্থিতং বিভ্যসেৎ | ইতরম্মিনবামে পাঁদে রি দক্ষিণং বিন্ত- 

শ্রেৎ। তদ্বীরাসনমিতীরিতং কথিতং ॥ ২১ ৃ্ 

কৃর্মাসনমাহ গুদমিতি 1 .গুল্ফাভ্যাং গুদং নিরুন্ধ্য নিরম্য বুযুত্ক্রমেণ 
সি 

অবস্থান করিয়া খাকেন, এইরূপ অবস্থানকে ৮ যোগিগ  শ্বন্তিকাসন নামে 

কীর্তন করিয়। থাকেন ॥ ১৯ ॥ 

এইক্ষণ গোমুখাঁসন কহিতেছেন ।-_ বাম পুষ্টপার্শে দক্ষিণ গুল্ফ এবং 

দক্ষিণ পৃষ্ঠ পার্খে বাম গুল্ফ নিয়োজিত করিয়া উপবেশন করিবে, এই- 

রূপ উপবেশন করিলে গোমুখাকার হর, অতএব উহাকে গোমুখাসন 

বলে। এই আপনে কটির অধোভাঁগে পৃঠ্ঠপার্খে গুল্ফ নিয়োগ 

কর্তব্য ॥২০ ॥ 

অনস্তর বীরাসন কথিত হইতেছে ।-দক্ষিণপাদ বাম উরুতে এবং 

বামপাদ দক্ষিণ উরুতে বিন্যাস করিয়া উপবেশন করিবে, এইরূপ উপ. 

বেশনকে বীরাধন বলা যায় ॥ ২১ ॥ 

এইক্ষণ কু্দাসন বলিতেছেন ।--গুল.ফদ্ব দ্বারা গ্হ্যদ্বাব নিকুদ্ধ 
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কুর্্ম(সনং ভবেদেতদিতি যোগবিদ্ধো! বিছুঃ ॥ ২২ ॥ 
পন্মাননন্ত সংস্থাপ্য জানূর্ববোরন্তরে করো । 
নিবেশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য ব্যোমস্থং কুক্ধুটামনষ্ ॥ ২৩॥ 

কুক্ধুটাননবন্ধান্ছে দোভ্যাঁং সন্বধ্য কন্ধরাম্। 
ভবেৎ কুম্মবছুত্তান এতছুতানকুন্মকমূ ॥ ২৪। 

স্প্পাশীলপ শীত পাশে সস 

ঘত্র সম্যগাহিতঃ স্থিন্তো ভবেৎ। এততকুন্মাসনং ভবে ইতি ঘোগবিদে! 
বিছুরিত্যন্থয়ঃ ॥ ২২ ॥ 

কুকুটাসনমাহ। পদ্মাসনং ত্বিতি পদ্মাননং তু ভর্বোরুপরি উত্ভানচ- 

রণস্থাপনরূপং সম্যক স্থাপযিত্বা। জানগুপদেন জানুসন্নিহিতো জজ্ঘা- 

প্রদেশ; । তচ্চ উকণ্চ জানুক তয়োরম্কবে মধ্যে করৌ নিবেগ্ত ভূমো৷ 

স্থাপ্য। করাবিত্যধাপি সন্বধাতে । ব্যোমস্থং খস্ং পদ্মাসনসদূশং 

যন্তংকুকুটাসনং ॥ ১৩ ॥ 

উত্তানকুম্ধমীনমাহ। বুঁকুটাননেতি কুঝুটাননস্ত যে বন্ধঃ পুর্বব- 

শ্লোকোক্তস্তশ্িন স্থিতঃ দোভ্যাং বাুভ্যাং কঞ্চরাং গ্রীবাং সম্ধ্য কৃম্মবদু. 
গানে বন্সিণ ভবেদেতদাসনমুত্তা নকুন্মকং নাম ॥ ২৪ ॥ 

৮ পিস পাসে পাপন শশা পাপ নটি এ শপ পািশি শীশিীপল তি পাশ ++ শি শিশি স্পা এপি লি ০ 

করিয় সাবধানে পৃর্দের বিপরীত ক্রমে অবস্থিতি করিবে । এইরূপ অব- 

স্থানকে বোগিগণ কুন্মীন বনিয়। কীর্ধন করেন ॥ ২২ ॥ 

অনন্তর কু্ুটাসন নিরূপণ কবিতেছেন।--উরুদ্বয়োপরি উত্তান চর্ণ 

স্থাপনরূপ পদ্মানন বন্ধ করিয়া উরু ও জান্ুর মধ্যে করছয় প্রবেশন 

পূর্বক সেই করদয় ভূমিতে স্থান করিবে এবং সেই ভূমিস্থিত করদ্য়ের 
উপরি নির্ভর করিয়া! শুন্যে অবস্থান করিবে । এইবপ অবস্থানিকে কুকুটা- 

সন বলা যায় ॥ ২৩॥ 

তৎপর উত্তান-কুক্কুটাসন কথিত হইতেছে ।--পৃর্কোক্ত কুক্ধুটাসনে অব- 
স্থিতি করিয়! বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রীবাদেখকে আবদ্ধ করিবে। এইরূপ কবিয়। 
কর্মে শাম উত্তানভাবে অবস্থিত হইলে উত্তান কৃর্মাসন হইযা থাকে ॥২৪॥ 



২৪ হঠযোগপ্রদীপিকা। 

পাদান্থৃষো। তু পাণিভ্যাঁং গৃহীত্ব। শ্রবণাঁবধি | 
ধনুরাকর্ণণং কুর্যাদ্ধনুরাঁননমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

বামোরুমূলার্পিতদক্ষপাঁদং 
জানোর্ববহির্ষ্বেষটিতবাঁমপাদম্। 
প্রগৃহা তিষ্ঠেৎ পরিবর্তিতাঙ্গঃ 
ভ্বীমৎস্য নাথোদি তমাননং স্যাৎ ॥ ২৬ ॥ 

পাশ ৮ শিপ উপশপীশিশ্প্প পা লাগা, ৮ পাপা শি শী শাহ ০ তে ৩ ১৬৯, 

ধনুবাসন্মাহ প পরদিন ত্বিতি। পাণিভ্যাং পাদয়োরহ্ুষ্ঠৌ গৃহীত্বা 
শবণাবধি কর্ণপর্যযন্তং ধনুষ আকর্ষর্ণৎ যথা ভবতি তথ কুর্ধযাঁৎ। গৃহীত।- 

হু্ঠমেকং পাণিং প্রসারিত কৃত্বা গৃহীতান্গষ্ঠমিতরং পাণিং কুর্যযাদিত্য্থঃ। 

এতদ্ধন্তরাসনমুচযতে ॥ ২৫ ॥ 

মহশ্টেন্দ্রাসনমাহ । বামোরুমুলেইপিতঃ স্থাপিতো! যো দক্ষপাদঃ ত 

সংপ্রদাষাৎ পৃষ্ঠতোগতবামপাণিন1 শুগ্ফস্তোপরিভাগে পরিগৃহা । জানো, 

দ্দক্ষণপাদজানোর্বহিঃপ্রদেশে বেষ্টিতো। যে বামপাদত্তং বামপাদজানো- 

ব্বহিব্বেছিতদক্ষিণপাণিনান্ুষ্ঠে প্রগৃহ । পরিবন্তিতাঙ্গঃ বামভাগেন পৃষ্ঠতো 
মুখং যণা স্তাদেবং পরিবন্তিতং পরাবন্তিতমঙ্গং যেন স তথা তাদুশো যর 

এইক্ষণ ধন্ুরাসন বলিতেছেন ।_-উভয় হস্তদ্বারা উভয় পাদাঙ্কষ্ঠ গ্রহণ 

করিয়] কর্ণ পথ্যন্ত ধঙ্গরাকার কনিবে, এক এক হস্তে এক এক পাদাঙ্ুষ্ঠ 

[রণ করিয়া হস্ত এরসারণ পুর্্ঘক ক্ষণ পর্য্স্ত আকুঞ্চিত করিলেই ধঙ্গরা, 
সন হইরা থাকে ॥ ৯৫ ॥ 

অনন্তর মতস্তেক্ত্রাসন কথিত হইতেছে ।-_বাঁমোকু মূলে দক্ষিণ পাদ 
স্থাপন করিয়। পৃষ্টদেশ গত দক্ষিণ হস্তদ্রারা সেই দক্ষিণ পারের গুলক্ষের 
উপবিভাগে গ্রহণ করিবে) তৎপর দক্ষিণ পাদ জান্গুর বহিঃপ্রদেশে বাম- 

পাদ পরিবোষ্টত করিয়া! বাম পাদ জাঙ্গর বহিঃপ্রদেশে বেষ্টিত দক্ষিণ 
হস্তদ্বারা পুর্ন পরিবেষ্টিত বাঁমপাদের অস্থুষ্ঠ প্রদেশ গ্রহণপুর্বক বাঁম- 

ভাগে সুখ পরিবর্তন করিয়] পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে । এইরূপে অবস্থিতি 



হঠযোগপ্রদীপিকা | ২৫ 

মহস্তেক্্রগীঠং জঠরপ্রদীপ্তিং 

প্রচগুরুগ্ধাণ্ডলখ গুনাঅ্রম্ । 

আভ্যাঁসতঃ কুগ্ডলিনীএবোধং 

চন্দ্রস্থিরত্ব্ দদাতি পুংসাম। ২৭ ॥ 
১২ শপ 

ভিষ্ঠেৎ স্তিতিং ুরধ্যাদাসনং রিনা ডিত: হের স্তাং। তছু- 

দিতহ্বাত্তনামকমেব বদন্তি। এবং দক্ষোকমূলাপিতবামপাদং পৃষ্ঠ তে।গত- 

দক্ষিণপ(ণিনা প্রগৃহ বামন্গানোর্বহিবেষ্টিতদক্ষপাদং দক্ষিণপাদজানো- 

ব্হির্ধেষ্টিতবাঁমপাণিন! প্রগৃহয দক্ষভাগেন পৃষ্ঠতো সুখং বথা স্তাদেব, 

পরিবন্তিভাঙ্শ্চাভ্যসেত ॥ ২৬ 

স্রান্্রাসনস্তা ফলমাহ । মহ্শ্তেন্দ্রেতি প্রচণ্ড ং ছুঃসহং রুজাং রো'গাঁণ।ং 

মগ্ডলং সমূহঃ তশ্ত খগ্নে ছেদনে অভ্রমত্রমিৰ তাঁদৃশং মহস্তেন্দ্র গীঠং মতস্তে- 

জ্রাসনং। 'অভাঁসত? 'প্রতাহমাবর্তনবপাদভ্য।সাঁৎ পুহ্সাঁং জঠরস্ত জঠ- 

রাগ্নেঃ প্রকইা" দীপ্তিং বুদ্ধিং দদ্াতি। তথ। কুগুলিন্তা আপাঁবশান্তে 
প্রবোধং নিদ্রাভাঁবং তথা চন্ত্রস্ত তালুন উপবিভাগে স্কিতস্কা নিত্যং ক্গবতঃ 

স্থিরত্বং ক্ষরণাঁভাবং 888 তযর্থঃ ॥ ২৭ | 
পিপল 

এ শা তি 7 শপে শাপ্পীশীটীটি ক শাসন 

করিলে যে আমন হয়, হাঁহাকে মতস্তেন্্রাসন কহে। মহস্তেন্্রনাথ এই 

আসন প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, এইহেতু ইহাকে মতন্তেন্্রাসন বল। যাঁয়। 

এইরূপে দক্ষিণোরুমূলে বামপাদ স্থাপন করিয় পুষ্ঠদেশগত বামহন্ত- 

দ্বার সেই বাম পাদের গুল্্ফেব উপবিভাগ গ্রহণ করিবে এন বামপ।দ 

জানুর বহিঃ প্রদেশে দক্ষিণপাঁদ পরিবেষ্টিত করিয়া দক্ষিণপাদ জান্বুর বহিঃ- 

গদেশে পরিবেষ্টিত বামহস্তদ্বারা পুর্ব পরিবেষ্টিত দক্ষিণপাদের অন্ুষ্ঠ 

প্রদেশ গ্রহ্ণপুর্বক দক্ষিণভাগে মুখ পরিবর্তন করিয়া পৃষ্দেশে স্থাপন 

করিবে ॥ ২৬ ॥ 

পদ 

এইক্ষণ মতশ্টেক্্াননের ফল কথিত হইতেছে ।-পুক্বোক্ত মতস্তেন্র- 
সন প্রতিদিন অভ্যাস কবিলে জঠর।গ্ি দীপ্ত হয়, ছুঃসহ প্রচণ্ড রোগ- 

সমূহ শীন্প বিনাশ পাষ, কু'গুলিনী, অর্থাৎ আধার শক্তির গ্রাবোধ হয, 
& 



২৬ হঠযোগপ্রদীপিকা। 

গ্রসাধ্য পাদে ভূবি দণ্ুরূপো। 

দেবা পদাগ্রদ্বিতয়ং গৃহীত্বা। 
জানুপরিন্যন্তললাটদেশো! 

বদেদিদং পশ্চিমতনমীভুঃ ॥ ২৮ ॥ 

ইতি পশ্চিমতাঁনমাসনাগ্র্যং 

পবনং পশ্চিমবাহিনং করোতি। 

উদ্য়ং জঠরানলম্ত কুধ্য- 

হুদরে কাধ্যমারোশতাঞ্চ পুংসাঁমূ ॥ 

গপ্টিমতানাসশমাহ। শ্রনালোতি । ভব মী দত্ত বাগানব গং 

| য প্রভা কাহ। দোভা। এ, ০০ হন পাশ চা] বয়াস্তোৌ দওঙাকাবো শ্রিষ্টগলফেো গুসায 

২ ভি 
7 

টি ক এপাশ জী ৮ পোল স্কতা শট ন্ ব্বধ” সি 

ত% ২ম তাত | ত [দা ভুলীননেত্বহযহ মুখাগ হনপ্টমহানং 

নং এ লশ্িমব।ভিনত গন্ঠামন কশ্চিমমগিন পুযয়ামার্পেন বৃহ 43525505658 হাল গাশ্চমম।গেণ হাদুয়ালাগেন এ 

ভাগন্থিভ হইয়া সর্দদ। অমৃভক্ষবণ করিতেছেন, তালার নিবারণ হয় ৪১৭ ॥ 

আনন্তপ পপ্িমহানাধন কাহন্ডেছেন 1 ছুমিতত পাদদ্বয়কে দপাকাবে 
2 টে জর স 58. উর সা ্াপন করিয়া বাহুদ্ধষেস তঙ্জনাদর আবৃত করয়। তান্বাব। পাদদ্রে 

তে রা 

অগ্রাভাগ, অর্থাৎ অন্ুষ্ঠদ্বর ধারণ কবে এব, জাঙগুর উপরি ললাটদেশ 

্ কপ আঁসনকে পশ্চিমভান নামক আনন 

এইক্ষণ উদ্ত পশ্চিমতাননামক আসনের ফল কথিত হইতেছে ।-- 
উল্ত পশ্চিমৃভান নামক আসন ভাস করিলে ভাহার গ্রাণবাযু পশ্চিম- 
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ধরাঁমবষ্টভ্য করছয়েন 

তৎকর্পরস্থাপিতনানিপার্্বঃ | 

উচ্চাসনে। দ গুবদুত্থি তযস্থা)- 

ননায়ুরমেতৎ প্রবদন্তি গীঠমূ ॥ ৩০ ॥ 

হরতি মকলরো গাঁনা গুল্মোদারদী 

ভীতি পশ্চিমবাত সং ভাদুশং করে। তি) ঠবানলঙ্ জরে সোইনলা, 
হাথগ্তঙ্তে(দয়ং বুছং কু্্যাৎ। উদরে মধ্যহ্দেশে কার্শাং কৃশতং কুর্ধ।াত 

আনোণতামারোশ)ং চকারানাডাবলনাদসাসাং কুধ্যাজ ॥ ১৯ ॥ 

এ ধরাম। তি | করুদতেন লয়োদ্ব€ মং ঘগ্ুং চতন বলত 

এ 7 কাত ক শা সপ নত কি সা ক₹হেতা | তিস্তা করলে ভশসয়োহ জগণ গর গযোঃ স্ঞাপিতে ধৃতে 

লি পু না ১ ভান স্পা” ভা দেঞা” নাতি; পাশে পার্স হাগো যেন মি । উচ্চামন টচ্চ সু তমা ননদ পুহ্াভাদুশঃ 

থে শুন্তে দণ্ডবন্দুগুন তল্যম্খত উদ স্িতো ঘর ভবভি । দ্জাসুধং 

গত মাখন ইতি বেষ্ট 0 271 

ম়বাসনগুণানাহ হভীতি। হলে রোগবিশেষত উদিত জলগো- 

দবং (ত আদী যেষাং শ্লীহাদীনাং ভে তথা ভান সকলবোগান সকল খে 

বাী, অর্থাৎ বু মারে প্রবাহিত হইতে থাকে । উদর্ল্ত অসি দ্ধি 

হয, উদরের মধ্যভাগ কশ হইয়া থাকে এবং সর্মাপ্রকাব বোগ বিনাশ 

পাম) ২৯ 

অনন্কর মায়ুরানন বলিতেছেন _-উন্ভর হত্তের অন্নতিএীসাণপগুণ্দক 

তদ্দাপ। ভূমি অবলম্বন করিধা সেই করদযেব কুর্পর, অথ হক্তেব মধ 

সন্ষিভাগ নাভির পাশ্বদ্বয়ে স্থাপন করিবে এবং দণ্ডবং উখিত হইয়। 

উচ্জাসনস্থ হইবে। এইব্ূপ আসনকে যোগিরা মাঁনুবাসন বলিয়। 

থাকেন ॥ ৩০ ॥ 

এইন্সণ মাধুরাসনের ফল কথিত হইতেছে ।-_-উক্ত মাযুরাসন অভ্যাস 
কালে গুল, জলোদর, শ্রীহা প্রভৃতি সর্বপ্রকার উদর রোগ শীঘ্র বিনষ্ট 



২৮ হঠযোগপ্রদীপিক।। 

নভিভবতি চ দোঁষানালনং শ্রীময়ুরম্। 
বহু কদশনভূক্তং ভন্ম কুর্য্যাদশেষং 
জনয়তি জঠরাগ্সিং জারয়েৎকালকুটম্ ॥ ৩১ ॥ 
উত্ভাঁননং শববদৃভূমে। শয়নং তচ্ছ বাঁসনমূ্। 
শবাসনং শ্রান্তিহরং চিত্তবিশ্রান্তিকীরকম্ ॥ ৩২ ॥ 

৮তৃরশীত্যাঁসনানি শিবেন কথিতাঁনি চ। 
এপ স্পা পিপি? ৮ সাশিসিসপিিসপিিস নখ শাল তি শি শীল ০৫ ২ সপীশিশ্প পপ পা শপাশীপাশট পীপপপশপ জপ পাপ পিপি শা ৩ পপ পপ পপ এ+ পপ ৬ 

বোগাস্তানাশু ঝটিতি হরতি নাশয়তি। ীমঘুরমাসনসিততি সর্বাজ সন্ব- 

ধ্যতে । দোষান্ বাতপিত্তকফানালস্তদ্রীংশ্চাভিভবতি তিরস্করেতি । বহবতি- 

শষিত' কদশনং কদনং যন্থুক্তং তদশেষং সমস্তং ভন্ম কুরধ্যাৎ পাঁচয়েদি- 

ত্যর্থং । জঠরাগ্নিৎ জঠবানলং ছনয়তি প্রা্ছ্াবয়তি। কালকুটং বিষং 

কালকুটবদপকানকান্নং পরন্তং জারয়েজ্জীর্ণং কুর্ধ্যাৎপাচয়েদিত্যর্থঃ £ ৩১ ॥ 

শবাসনমাহার্দেন উত্তানমিতি । শবেন মৃতশরীরেণ তুলাং শববদছুত্বানং 

ভূমিস*লগ্রং পৃষ্ঠং বথ! স্তান্তথা শয়নং নিদ্রায়ামিব সন্নিবেশে। যন্তচ্ছবাননং 

শবাখ্যমাসনং | শবাসনপ্রয়োজনমাহ উত্তরার্ধেন শবাসনং আন্তিহরং হঠা- 

ভ্যাসশ্রমং হবভীতি শ্রান্থিহবং। চিন্তস্ত বিশ্রান্তির্বিখামস্তস্তাঃ কারকং ৪৩১॥ 

বক্ষ্যমাণীসনচতুষ্টয়স্ত শ্রেষ্ঠত* বদনাহ চতুরশীতি। শিবেনেখরেণ 
পাাতিেশপীসি শপ াপপাাশিসীপপপিসী তা? লাশটি পপীশিসপিাপীশপপাীপিশিপিশশিসিসদাপ 

হয়, বাতপিভ্তকফদেোষ বিনাশ পায়, সাধকের শরীরে আলম্ত থাকে না । 

আর মাঘুরাসনবান্ বাক্তি বহু পরিমাণে কদন্ন ভোজন করিলেও তাঁহ। 
ভন্মীভূত, অর্থাৎ সম্যক পাঁক হইয়া] থাকে ? জঠরাগির প্রাছুর্ভাব বৃদ্ধি পায়, 

এমন কি £সই বাক্তি কালকুট, অর্থাৎ বিষবৎ অনিষ্টকর দ্রব্য ভোজন 

করিলে তাহ। জীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর শবাঁসন কথিত হইতেছে ।--ভূতলে শবের হ্যায় উত্তীনভাবে 

শয়ন করিয়া! থাকিবে, এইরূপ করিলে তাহাকে শবাসন বল। যাঁয়। এই 

শবাসন সাধন করিলে হঠযোগ সাধনে ঘে পরিশ্রম হয়, তাহার নিবারণ 

হইয়া! থাকে এব' চিন্তও বিশ্রাম নুখলাভ করিতে থাকে ॥ ৩২। 

বঙ্গ্যমাণ আসন চতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ দেখাইতেছেন ।-শিব চতুরশীতি 
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তেভ্যশ্চতুঙ্ষমাদায় সাঁরভূতং ব্রবীম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥ 
সিদ্ধং পদ্মং তথ। সিংহং ভদ্রং চেতি চতুষ্টয়ম্। 
শ্রেষ্ঠং তত্রাঁপি চ স্থখে তিষ্ঠে সিদ্ধাদনে দদ| ॥ ৩৪) 

পেশ পিপাসা পিপাসা পি শি পাশ পি পপি পাপা পাপ ৯ পা 171 পর শসপপা্িপীপী পাত শা পিপি ৯ পসরা সি ৯১০, 

চতুরধিকাশীতিসংখ্যকান্তাসনানি কথিতাঁনি চকারাচ্চতুরশীতিলক্ষাঁণি চ। 

তদ্ুত্তং গোঁরক্ষনাথেন । আসনানি চ তাবন্তি যাঁবস্ত্যে। জীবজাঁতিয়ঃ | 

এতেযাঁমখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্ববঃ |. চতুরশীতিলক্ষাণি একৈকং 

সমুদানত্বতং। ততঃ শিবেন পীঠানাং ষোঁড়শোনং শতং কৃতমিতি । তেভ্যঃ 

শিবোক্তং চতুরশীতিলক্ষাসনানাঃ মধ্য প্রশস্তানি যানি চতুরশীত্যাসনানি 

তেভ্য আদায় গৃহীত্বা সারভূতং শ্রে্ভূতং চতুষ্ষমহং ব্রবীমিতান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 
তদেব চতু্ষং নাঁয়া নিদ্দিশতি সিদ্ধমিতি । সিদ্ধং সিদ্ধাসমং পদ্মাং 

পদ্মাসনং সিংহং সিংহাঁসনং ভদ্রং ভদ্রাসনং ইতি চতুষ্য়ং শ্রেষ্ঠ মতি- 
শয়েন গ্রশস্তং । তত্রাপি চতুষ্টয়ে সুখে স্থুখকরে সিদ্ধাসনে সদ তিষ্ঠেৎ। 

এতেন সিদ্গাসনং চতুষ্টয়েপুযুতকষ্টমিতি স্থচিতং ॥ ৩৪ ॥ 
শপ শ্শীসিশ পপি পোপ সসীীশিপল পাপপপাাপাপীশী পিপি িশিসপীসপস্পপপস পল ৫. 

ংখ্যক আনন বলিয়ছেন। পরস্ত শিরোক্ত চতুরশীতিলক্ষপংখ্যক আস- 

নেরও প্রমীণ আছে । গোরক্ষ বলিয়াছেন, জগতে যত সংখ্যক জীব 

আছে, আসনসংখ্যাও তত জানিবে । কেবল শিবই এ সকল আসনের 
ভেদ জানেন। ক্রমত যে চতুরশীতি লক্ষপ্রকার আন কথিত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে শিবোক্ত চতুরশীতিসংখ্যক আসন প্রশস্ত এবং উক্ত চতুরশীতি আঁস- 
নের মধ্যে আপনচতুষ্টয়ই বিশেষ গ্রশস্ত, এইক্ষণ সেই সর্বপ্রকার আসনের 
মধ্যে সাঁরভূত আসনচতুষ্টয় বলিতেছি ॥ ৩৩ ॥ 

এইক্ষণ পূর্বোক্ত আসনচতুষ্টয়ের নাম নির্দেশ করিতেছেন, __সিদ্ধাসন, 
পদ্মা সন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন, এই আসনচত্বষ্টই জতিপ্রশস্ত। উক্ত 
আসনচতুষ্টয়ের মধ্যে সিদ্ধাসন অতি হুথকর, অতএব সর্ধদ1 সাধক 

ব্যক্তি সিদ্ধাসনে উপবেশন করিবে । ইহাদ্বারা সিদ্ধাসনেরই সব্ধশ্রেষ্ঠতা 
জান! যাইতেছে ॥ ৩৪ ॥ 
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যোনিস্থানক মঙ্ত্রিমুলঘটিতং কৃত্ব! দৃঢ়ং বিন্যাসে: 
ন্মেটে পাদমখৈকমেব হৃদয়ে কৃত্বা হনুং স্ুস্থিরম্ । 
স্থ!ণুঃ ন'যমিতেক্দ্রিয়োইচলদুশ| পশ্টেদ্ভ্রবোরস্তরং 

হোতন্মোক্ষকপাটভেদজনকং সিদ্ধামনং এপোঁচ্যতে ॥৩৫॥ 
পপ ০৮ পপ পলা পাপ পরপর পপ ৬. 

আসনচতুষ্টয়েপ্যুৎকষ্টত্বাৎ প্রথমং সিদ্ধাসনমাঁহ যোনিস্তঁনকমিতি। 

যোনিস্থানমেব যোনিস্থ।নকং স্বার্থে কগ্রত্যয়ঃ। গুদোপস্থয়োর্শধ্যম- 

প্রদ্দেশে পদং যোনিস্থানং তৎ। অংঘ্রির্বামশ্চণন্তশ্ মূলেন পাঞ্চিভাগেন 

ঘটিভং সংলগ্রং কৃত স্থানাস্তরং একং পাপং দক্ষিণং পাদং মেটেক্রিয়- 
স্তোপ:রভাগে দৃঢ়ং যথা স্তাঁততথা। বিস্যাসেহ | জদয়ে হৃদয়ূলনীপে হন্থুং চিবৃকং 

ন্বস্থিরং সম্যক্ শ্থিরং কৃত হন্ুজদয়য়োশ্চভলমুলদন্থরং যথা ভবতি তথ 

কৃত্বেতি রহন্তং। সংযমিতানি বিষয়েভাঃ পরাবৃন্থানীক্তিয়াণি গেন স 

তথা । অচল য। দৃক্ দৃষ্টিন্তথ] ক্রবোরন্তরং মধ্যং পশ্তে২। হি প্রসিন্ধং 

মোক্ষস্ত যতকপাটং প্রতিবন্ধকং তন্ত ভেদং নাঁখং জনয়তীতি তাদৃশং 

সিদ্ধানাং যোগিনাং 1 আন্তেইজাহতেংনেশেতি বা আমনং সহ্ধাসননাম- 

কমিদং ভবেদিভ্যর্থঃ ॥ ৩৫ | 

সাশাশি -শশ চে শি পতি পি শপে মক পে | পপ আন পপি পশকপেপিপাপাি পাপী শি ৩ ০ পাপা কপ ০৯০০৮ পাশা 2৪27০ 
রি 

পূর্বোক্ত আসনচতুষ্টয়েব মধ্যে সিদ্ধাননের সর্বশেষ্টতা প্রঘুক্ত প্রথমে 

পিদ্ধাসন কহিত্েছেন ।--গুহাদ্বার ও উপস্থের মধ্য গ্রাদেশকে যোনিস্থান 

বলে, এই যোনিস্থানে বামপাদ মূল মংলগ্র করির! দক্ষিণ পাদ মেড্র- 
প্রদেশেব উপরিভাগে দঢকপে বিন্যস্ত করিবে । তঙ্পরে চিবৃকস্থানকে 

হৃদযোপরি সুষ্থিত্ন করিয়া, অর্থাৎ টিবুক ও হৃদয়ের টউতুরম্বুল অন্তর 

করিয়া রাখিবে। আনন্তর ইন্ত্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিকুদ্ধ করিস 

নিশচলনঘ়নে জ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ অবলোকন কর্রবে। এইব্ূপ উপ- 
বেশনকে বোগীর! সিদ্ধাদন বলিয়া কীর্ভন করিম! থাকেন। এই আসন 

মোক্ষদ্বারের কপাট ভেদকব, অর্থাৎ মোক্ষসান্ডের সর্বাপ্রকার প্রঠিবগ্ধক 
বিনাশ করিয়া থাঁকে ॥ ৩৫ ॥ 
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মতান্তরেতু-_- 

মেঢাঁছুপরি বিন্যস্ত সব্যং গুল্ফ' তথোঁপরি । 

গুল্ফান্তরঞ্চ নিক্ষিপ্য নিদ্ধাসনমিদং ভবে ॥ ৩৬ ॥ 

এতৎসিদ্ধানং প্রাহুরন্যে ব্াননং বিদ্ুঃ | 

মুক্তীসনং বদন্ত্যেকে গ্রাহুগডপগ্তাশনং পরে ॥ ৩৭ ॥ 

মতস্তেত্্রমম্মতং সিদ্ধাসনমুক্তান্তসপ্মতং বক্তুমাহ মতাশ্যরে ত্বিতি। 

তদেব দর্শয়তি মেট্রাদিতি। মেট্।ছুপন্থাদপযুন্ধিভাগে সবাং বাঁমগুল্ফং 

চ বিন্যন্ত তথ! সব্যনদুপরি মুখ্যপাদস্তোপবি ন তু সব্যগুল্ফশ্ত । গুল্ফান্তবং 

দক্ষিণগুল্ক' চ নিক্ষিপ্য বসেদিতি শেশ্গঃ। ইদং সিদ্ধাসন* মতীস্তবাঁভি- 

মতমিত্যভেদ ইত্যর্থ ॥ ৩৬ | 

তত্র গ্রাথমং মহাঁসিদ্ধসম্মতমিতি স্পস্গীকর্ভমন্তৈব মতভেদানমিভেদ1, 
নাহ এতদিভি। এনহ পুর্দোভং সিদ্ধাসনং সিদ্ধানননামকং প্রাঃ | 

কেচিদিত্যপা।হারঃ। আন্তে বজাসনং বজ্বাসনসণজ্ঞক' ঃ জানন্তি। 

একে স্ুক্তাসনং মুক্তাসনাভিধং বদন্তি। পরে গুপ্রানং গুপ্রাসনাখ্যং 

গুঁহুঃ | অভ্রাসনাটিজ্ঞাঃ। নর বামপাদপাঞ্ি ঘোনিস্থানে ডিউগস 

পাদপাঞ্চিংমেট্রাছুপন্ি স্াপ্যনভে ভহঙ সিদ্ধাননং। যত্র বামপাদপাঞ্চিং 
শা এ পাপা শা সাও পন শাশাশীশীপাশীশশ পাশা 

পুর্বে যে সিদ্ধানন উক্ত হইল, ইহা মতস্তেক্্রপম্মত, এইক্ষণ মতান্তর 
সম্মত সিদ্ধাসন বলিতেছেন ।-উপস্থের উপরিভাগে বামণাদের গুল্ফ, 

( পাদমূল ) স্থাপন কারয়! বামপাদের উপরি দক্ষিণপাদগুল্ন স্থাপন 

রিবে। এইব্ূপ উপবেশনকেও নিদ্ধীসন বলিয়। থাঁকে ॥ ৩৬ ॥ 

নতভেদে পূর্বোক্ত সিদ্ধাসনেব নানা নাম গুসিদ্ধ আছে; এইক্ষণ 

সেই সকল নাম প্রকাশ করিতেছেন ।--এই আঁসনকে কোঁন কোন 

সম্প্রদায়ী যোশীর! সিদ্ধাসন বলিয়! থাঁকেন। অন্য সম্প্রদায়ী যোগিগণ 

ইহাকে বজ্রাসন নামে কীর্ভন করেন। অপরাপর যোগিবৃন্দ উক্ত আসনকে 

মুক্তামন নামে জানেন এবং অন্য সম্প্রদায়ী যোগিদিগের মতে এই আসনের 

গুপ্ধানন নাম এরসিদ্ধ আছে। উক্ত নাঁমচতুষ্টয়ের বিশেষ এই যে, যখন 



৩২ হঠযোগপ্রদীপিকা। 

যমেঘ্িব মিতাঁহারমহি'সাঁং নিয়মেঘিব | 
মুখ্যং সর্ববাঁণনেত্বেকং নিদ্ধাঃ সিদ্ধাননং বিদুঃ ॥ ৩৮ ॥ 
চতুরশীতিপীঠেফু সিদ্ধমেব সদাভ্যসেং। 
ছানগুতিসহত্রাণাং নাড়ীনাং মলশোধনম্ ॥ ৩৯ ॥ 

পপ ৯ জা পাপ পাস শা শি শিপ টি শিক পা | পপ | পাশ লস্মপ সপ 
সা 

যোনিস্থানে নিযোজ্য দক্ষিণপাঁদপাঞ্চিং মেট্রাছুপরি স্থাপ্যতে তথদ্বজাসনং 

যত্র তু দক্ষিণসব্যপাঞ্চিদ্বয়মূপর্য)ধোভাগেন সংযোজা যোনিস্থানে সংযো, 

জ্যতে তন্ুক্তাসনং। যত্র চ পুন্ববং সংযুক্তং পাঞ্চিদ্য়ং মেট্রাছুপরি 
নিধীয়তে তদ্গুপ্তাসনমিতি ॥ ৩৭ ॥ 

অথ সপ্তভিঃ শ্রোকৈঃ সিদ্ধাসনং গ্রশংসন্তি। যমেঘ্িত্যাদিভিঃ। 
যমেষু মিতাহারমিব। মিতাহারে! বক্ষ্যমাণঃ স্ুক্সিগ্ধমধুরাভার ইত্যা- 
দিনা। নিয়মেষু অহিংসামিব । সর্ধাণি যান্তাসনানি তেষু সিদ্ধাঃ একং 
সিদ্ধাসনং মুখ্যং বিছরিতি সন্বন্ধঃ ॥ ৩৮ ॥ 

চত্ুরশীতকন্তি । চতুরধিকাশীতিসংখ্যাকানি যোনি পীঠানি তেষু সিদ্ধ 

বামপাদপাঞ্ি (বামপাদমূল ) যোনিস্থানে স্থাপন করিয়। দক্ষিণ পাদ- 

পাঞ্চি উপস্থোপরি বিস্তাস করা যায়, তখন সিদ্ধান হয়। আর যখন 

দক্ষিণপ[দপাঞ্জি যোনিস্থানে স্থাপন করিয়া বামপাদপাঞ্ি মেঢদেশের 

উপরি নিয়োজিত করা যায়, তখন ইহাকে বজ্কাসন বলে । যখন উঠম 
পাদের পাক্চিদ্বয় মেট্রের উপর্যযধোভাগে নিয়োজিত থাকে, তখন মুকাসন 
হয় এবং যে সময়ে পূর্নববৎ সংযুক্ত পাঞ্চিদ্বয় মেঢুদেশের উপরি নিহিত 
থাকে, সেই সময় উক্ত আসনকে গুপ্তাসন বলিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ 

এইক্ষণ পর্বস্তী সপ্তশ্লোকে সিদ্ধাসনের প্রশংসা কথিত হইবে ।-_ 

যেমন যমের মধ্যে মিতাহাঁর এবং নিয়মের মধ্যে অহিংস! প্রধান, সেই- 
রূপ সর্বপ্রকার আসনের মধ্যে এই সিদ্ধাসনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে 

হইবেক ॥ ৩৮ ॥ 

চতুরশীতি আসনের মধ্যে যোগিগণ সর্বদা এই সিদ্ধাসনের অত্যাস 



হঠযোগপ্রদীপিকা | ৩৩ 

আত্বধ্যামী মিতাহারী যাবৎ দ্বাদশবশুসরম| 

সদ সিদ্ধাসনাভ্যাপাদ্যোগী নিষ্পভিমাপ্রুয়াৎ ৪ ৪০ ॥ 

কিমন্যের্বহুন্ভিঃ গীঠৈঃ সিদ্ধে সিদ্ধাননে সতি | 

গ্রাণানিলে সাবধানে বদ্ধে কেবলকুস্তকে ॥ ৪১ ॥ 
পা পাপ পাপা পাপা আন সাদ শপিপাশী শি শি পীসিপীশী িসপীপাপা পাশা শশী শাশীীশীীশাীঁশাট ২ শো 

মেব সিদ্ধাসনমেব সদা সর্ব আভ্যসেৎ। সিদ্ধীসনস্ত সদাভ্যাসে হেতুগর্তৎ 

বিশেষণং দ্বাসপ্তিসহঙ্াণাঁং নাঁড়ীনাং মলশোধনং শে।ধকং ॥ ৩৯ ॥ 

আত্মধ্যায়ীতি । আম্মানং ধ্যারতীত্যাম্মধ্যায়ী মিতাহারোহস্তাস্তীতি 

মিতাহারী যাবস্তে দ্বাদশবৎসরাঃ যাবদ্বীদশব্সরং। ঘযাবদবপারণ 

ইত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ । দ্বাদশবতসরপর্ষ্যন্তমিত্যর্থঃ । সদা সর্দদ1 সিদ্ধা- 

সনন্তাভ্যাসাদেযাোগী যোগাভ্যাপী নিম্পন্তিং বোৌগসিঙ্গিন 7 পহত প্রাপ,বাত 

যোগান্তরাভ্যাসমস্তরেণ সিদ্ধীসনাভ্যাসমাত্রেণ পিপিং প্রাপ্নতবাদি 

ত্যর্থ£ ॥ ৪০ ॥ 

কিমন্যৈবিতি । সিদ্ধাননে সিদ্ধে সন্যন্যৈকবহভিঃ পীঠৈরাসটনঃ কিং 

ন কিমপীত্যর্থঃ সাবধানে প্রাণানিলে প্রাণবায়ৌ কেবলকুশ্তকে বন্ধে 

সতি ॥ ৪১ ॥ 
আস ২৮ শশী তি পা আপিন শা শি সপ শপ পীর সিটি সদ পি ৯ 

করিবে । যাহাবা সদদ1 সিদ্গাপন আভাস করে, তাহাদিগের দ্বিনপ্ুতি- 

সহজ নাড়ীর মলবিশোধন শইয1 থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

কোন ব্যক্তি পরিমিত আহার করিরা পরমাম্মচিস্তন করিতে করিতে 

দ্বাদশবৎসর পর্যন্ত এই সিক্গান অভান করিলে তাহার যোঁগসিদ্ধি 

হইয়া থাকে । সিদ্ধাসনাভ্যাসকারী-ব্যপ্তি যোগসাধন না করিলেও 
তাহার যোগসিদ্ধি হয় ॥ ৪০ & 

যাহার সিদ্ধাসন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অন্য কোন আসন সাধনের 
গায়ৌজন নাই । পুরক ও রেচক ব্যতিরেকে কেবল কুস্তকদ্বার৷ সাবধান- 
পূর্ব্বক প্রাণবায়ুরোধ করিতে পারিলেই সেই যোঁগীর সব্বকার্্য সাধন 
হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ 

€ 



৩৪ হঠযোগগ্দীপিকা | 

উৎপদ্যতে [নরায়াসাঁৎ স্বয়মেবোন্মানী কল | 

তখৈকন্মিন্নেব দৃঢ়ে সিদ্ধে সিদ্ধাননে মতি । 

বন্ধাত্রয়মনায়ালাৎ ম্বয়মেবোপজায়তে ॥ ৪২ ॥ 

নালনং সিদ্ধলদূশং ন কুম্তঃ কেবলোৌপমঃ। 

ন খেচরী সম মুদ্রা ন নাদসদূশো লয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ 

অথ পদ্মাপনহ। 

বামোরূপরি ইসির চ চরণং সংস্থাপ্য বামং ত 

উন্মাা উম্মগ্তবস্থা সা কলেবা হলাদ কাছা চ্ন্দ্রলেখেব নিরায়াসাদনায়া, 

সাহন্বযছেবোতপদ্যত উদ্বেতি । তিদেতি । ভোজ গ্রকীরেনৈকম্মিন্নের 

পিদ্ধে তে বছ্গে সর্তি বক্জরর সলবন্ধেডটীনানবঙ্গজ[লঙ্গর বন্ধক পননায়া- 

সাং। গ্াঞ্িমার্গেণ সম্পীড্য বোনিমাকুঞ্চয়েদ্রতমিত্যাদি বক্গযনাণমূল 

বন্ধাদদায়াসন্তং বিনৈব য়মেবোপজায়তে স্বত এবোত্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥৭২। 

নাসনমিতি । পিক্ধেন সিদ্ধাসনেন স্দসমাসন্ং নাম্তীতি শেষ2। 

কেবলেন কেবলকুস্তকেনোপমীয়ত ইতি কেবলোপমঃ কুস্তঃ কুস্তকো 

নান্তি। থেরীমদ্াসমা মুদ্রা নান্তি নাদলদূশো লয়ে। লযহেভনান্তি ॥ ৪5 

যম।সনং বক্তমুপক্রমতে। আঅথেতি তিরিদযাহ বামে 5 
পপ শালা শা শশা? 

সপ ্পপীসিপিপািপশ স্পা পপপ্পাপাপাদ পাপা িসিসপাাপসিপাশপাশিসপিপাপাপাপাশ শিট শ্পোপপ শী বাসা এ, ৫ ল5০৮৯8-০৩০ টির, 

যে যোগির একমা্ সিদ্ধাসন মম্যক্ রি হইয়াছে, ৭ তাহার অনা- 

বাস উন্নানীকলা। অর্থাৎ অতি আহলাদ প্রদ উন্মনী অবস্ত। উপস্থিত হয়। 

আর এই আনাভ্যাস প্রভাবে মায়ানব্যতিরেকেই মূলবন্ধ, জালম্কর বন্ধ 

এব উডভীয়'নবন্ধ, এই বন্থত্রয় পিদ্ধ হইয়। থাকে ॥ ৬৮ ॥ 

সিঞ্চানের তুল্য আসন নাই; কেবলকুষ্থকসদুশ কুণ্তক নাই, খেচরী 

র মুদ্রার ন্যায় মুদ্রা নাই এবং নাদতুল্য লয় নাই। যেমন কেবলকুন্তকাদি 

। সক কার্যযের প্রধান; সেইরূপ নিন্বাদন সকল আসনের শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩ ॥ 

এইক্ষণ পদ্মাসন কথিত হইতেছে ।_বামোরুর উপরি দক্ষিণ চরণ 

উত্ভতানভাবে স্থাপন করিয়! দক্ষি পোরুর উপরি সেই প্রকারে বাম চরণ 
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দক্ষৌরপরি পশ্চিমেন বিধিন। ঘ্বত্বা করা" দৃঢম্। 

অন্গুষ্ঠো। হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাপাগ্রমীলো কয়ে- 
দেতদ্বাযাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মাননং প্রোচাতে ॥8৪। 

উত্তানৌ চরণে কৃত্ব। উরুসংস্ছো প্রযন্তরতঃ | 
- ০ ০প্প দ পাপা পা পপাপিপাপিপীস শপ শি পাপ শী শশী স্প্পালশশ পাশ শা শসা শী ১ শপ পেশী আপিল ৮ পিক 

বামে ষ উরস্তস্তোপরি দক্ষিণং। চকাঁরঃ পাদপুবণে । সংস্থাপ্য সম্য- 

গুভ্তাঁনং স্তাপয়িত্বা বামং সব্যং চরণং তথ! দক্ষিণচরণবদ্দক্ষে। দক্ষিণে | 

য উরুস্তস্তোপরি সংস্থাপ্য পশ্চিমেন ভাগেন পৃষ্ঠভাগেনেতি । বিধি- 

ব্বিধানং করয়োরিত্যর্থাৎ। তেন করাভ্যা" হন্তাভ্যাং দৃঢ়ং ঘথা স্তাত্বথা 

পাদাহুষ্টো ধৃত্বা গৃহীত্বা। দক্ষিণং করং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা। বামোরুস্তিত- 

দক্ষিণচরণাঙ্গৃষ্ঠং গৃহীত বাঁমকব' পৃষ্ঠতঃ কৃত্া। দক্ষিণোরুশ্তিতবামব- 

ণাঙ্গু্ং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। জদয়ে জদপসমীপে। সাম'পিকাধারে সপুমী। 

চিবুকং হন্ু' নিধাযোরসণ্ঠতুবঙ্ুলাস্তবে চিনুকং নিধারেতি রহুশ্তং 

নাসাগ্রং নাসিকাগ্রমালোকযেখ পশ্রেদ্ঘট্হদ্বঘমিনাধ যোগিনাং ব্যাধে- 

শিনাশং করোতীতি ব্যাধিবিনাশকারি পদ্মাসনমেতন্লামকং প্রোচ্যন্ে 

সিদ্ধরিভি “শষঃ ॥ ৪৪ 

মহস্তেজ্রনাথাভিমতং পদ্মাসনমাত । ভানাবিতি। উত্তানৌ। উক- 

স্থাপন করিতে হইবে । পরে দক্ষিণ হস্ত  দক্ষিণভাগে ৃষ্ঠোপরি পরি. 

বর্ধন করিয়া বামোরুদ্থিত দক্ষিণ চরণের অস্ষুষ্টগ্রহণ করিবে, এইনপে 

বাঁমহন্ত বাঁমভাগে পৃষ্টোপরি পরিবর্তন করিয়। দক্ষিণোকস্থিত বাম পাদের 

অন্বষ্ঠ ধারণ করিতে হইবে। অনম্তর হৃদয়ে চিবুক স্থাপন কবিয়া, 

অর্থাৎ বক্ষের চত্ররহ্্ল অন্তরে চিবুকদেশ বিশ্তাসকরত নিশ্চলনয়নে 

নাসাগ্রে অবলোকন করিতে থাকিবে । এইবপ আসনকে পদ্মাসন 

বলিয়। থাকে । এই আসন যোগিগণের সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাঁশ 

করে ॥ ৪৪ ॥ 

অনন্তর মৎস্তেন্্রনাথের অভিমত পদ্মাসন কথিন্ত হইতেছে ।_-যত্ত 

পূর্বক উত্তানচরণন্বয়কে উরুদ্ধয়ের উপবি স্থাপিত কবিয়।, শথাৎ পাদ- 
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উরুমধ্যে তখোতাঁনো পাণী কৃত্বা ততো দৃশেো ॥ ৪৫ 

শাণাগ্সে বিশ্যসেদ্রোজদন্তমূলে তু জিহ্বয়া। 
উন্তস্তয চিবুকং বক্ষল্যাথাপ্য পবনং শনৈহ ॥ ৪৬ ॥ 

কী পি শাীশপশ পাপী পিসী পাশা তি পপি পাত কপাল ৭ সিসি পপি পি শী শী পপ পপ আপ ০৮ শপ সপ পপ 

স'লগ্পুষ্ঠভাগৌ চরণৌ পাদো প্রযত্রতঃ প্রকষ্টাদযত্লাদূরুসংস্থাবুর্বোঃ সম্যক্ 

তিষ্টত টিচার তাঁদশৌ রুতা। উর্কোর্মধ্যে উরমধ্যে। তথা চার্থে 
পাণী করাবুন্তানে কৃত্বা। উরুসংস্থোত্তানপাদোভয়'।/ফিসি“লগ্রপৃষ্ঠং সব্যং 

পাণিমুন্তানং কৃত্বা তদুপরি দক্ষিণং পাণিং চোভানং কৃত্বেন্যর্থঃ । তত- 

সুদনস্তর' দূশৌ দৃষ্টী ॥ ৪৫ ॥ 

লাসাতগ লাশিসাগ্রে বিস্তসেদ্িশেষেণ নিশ্চলতয়া স্যসেদ্বিত্যর্থঠ | 

রাজদস্থানাৎ কং্রাণাং সথাদক্ষিণভাগে স্থিতানাং মূলে উন্ভে মৃলস্থানে 

জিহ্বয়1 উত্তপ্ক্য উদ্ধং স্তগুয়িত্ব। । গুরুমুখাদবগন্তব্যোইয়ং জিহ্বাবন্ধঃ 

বক্ষসি নিধায়েতি শেষঃ। শটনর্খন্দং মন্দং পবনং বাযুমুখাঁপ্য । 

অনেন মূলনন্ধঃ প্রোক্তঃ। মুলবন্দেইপি গুরুমুখ!দেবাবগন্তব্যঃ | বস্ত- 

তস্থ জিহ্বাবদ্ধেটনবায়ং চরিতার্থ ইতি হঠরহস্তবিদঃ ॥ ৪৬। 

.. ৮ ৭ সপ | শ এ পা ০৩ পিপশীশি ০০ সপ - পপ পপ সি শশী পপ পপ পা সপ ও জা ত৮০৭ লস্প 

দ্বয়রর প্রষ্টভাগ যেন উরু্র়ের উপরি সংলগ্ন ভষ। '১কপে চরণ- 

বিস্তাস করিয়া উরুদ্বধয়ের মধ্যে উন্ভীন কন্দ্বদ স্থাপন করিতে হইবে) 

আর্গাৎ উক্দ্ধয়ের উপরি সংস্থাপিত উত্ভান পাদদ্বয়ের উভয় পাঞ্চিতে 

উন্ভতানভাতে । শুশ্থর আঙ্গুলি সংযোজনপুর্বক তছুপরি উত্তানভাৰে 

দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে, তৎপর নয়নদ্বয়কে অন্যান্তি গবলম্বনভাবে 

নাপাঁগ্নে বিস্তাস করিতে হইবে। অনন্তর বাম দক্গিভাগে অবস্থিত দন্ত সক- 

লে মূলে জিহ্বাদ্বার উদ্ধ স্তসম্তন করিয়া! (এই জিহ্বাবন্ধন গুরুর নিকট 
অভ্যান করিতে হইবে) বক্ষেতে চিবুক নিধানপূর্্বক ক্রমে ক্রমে বায়ু 
উশ্গাপন করিবে । (ইহাতে মুলবন্ধ কথিত হইল এই মূলবন্ধও গুরুমুখে 
পর্িজ্ঞ' নব্য । বাস্থবিক ক্গিহ্বাবন্ধানেই উক্ত কার্য হইয়] থাকে )18৫-৪৬| 
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ইদং পন্মাননং প্রোক্তং সর্ববব্যাধিবিনাঁশনমূ । 
ছুরলভং যেন কেনাঁপি ধীমতা লভ্যতে ভূবি ॥ ৪৭ ॥ 
কৃত্বা সংপুটিতো। করো দৃঢ় তরং বদ্ধ! ভূ পদ্মাসনং 
গাঁড়ং বক্ষমি সন্নিধায় চিবুকং ধ্যাঁয়ংশ্চ তচ্চেতসি। 

এবং যত্রীস্ততে তদিদং পদ্মাননং পল্মাসনাভিধানং প্রোক্তং । আস- 

নদ্জৈরিতি শেষঃ। কীদৃশং সর্ধেষাং ব্যাধীনাং বিশেষেণ নাশনং যেন 

কেনাপি ভাগ্যহীনেন ছুর্লভং । ধীমতা ভুবি ভূমৌ লভ্যতে প্রাপ্যতে ॥৪৭॥ 

এতচ্চ মহাযোগিসম্মতমিতি ম্পঈয়িতুমন্তদপি পদ্ম(গনে কৃত্যবিশেষ- 

মাহ। কৃত্বেতি। সংপুটতো সংপুটাকৃতৌ করাবৃৎসঙ্গস্তাবিতি শেষঃ । 
দৃঢ়তরমতিশয়েন দৃঢ়ং সুশ্থিরং পদ্মাসনং বদ্ধা কৃত্বেত্যর্থঃ । চিবুকং হন্ুং 

গাঢ়ং দৃঢ়ং যথা স্তান্তথা বক্ষসি বক্ষঃসমীপে সন্নিধায় সন্নিহিতং কৃত্ব। চতু- 

রঙ্থুলান্তরেণেতি যোগিসম্প্রদায়াজজ্ছেয়ং । জালন্ধরবন্ধং কৃত্বেত্যর্থঃ। 

তৎ্ন্বস্থে্টদেবতারপং ব্র্গ বাঁ । ওম তত্সদিতি নির্দেশে ব্রহ্গণক্সিবিধঃ 

স্থত ইতি ভগবুক্তেঃ। চেতসি চিত্তে ধ্যায়ন্ চিস্তয়ন। অপানমনিলং 
2 ০ পপ দা িশলি পেশ পপিশীিপপা শাঁাশািশাশ্পাীিশিশি শী িশিশীশিশিশিশি শশা শশা শি তত স্সলশ _পেস্পীশিশাপিপপীশিস্পি 

উক্তন্দপে অবস্থিতি করিলেই মতস্তেন্দ্রীভিমত পদ্মানন হয়। এই 

পদ্মাসন সব্প্রকার ব্যাধি বিনাশ করে। ইহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে 

অতি ছুর্ণভ। পৃথিবীতে সুধী ব্যক্তিরাই এই আসন ৪ আসন ফল লাভ 
করিতে পারেন ॥ ৪৭ ॥ 

পূর্বোক্ত পদ্মাসনই মহামহা যোগিগণের সম্মত। 'এইক্ষণ উক্ত 
পল্মাসনের কার্য্যবিশেষ নিরূপণ করিতেছেন ।--পূর্বোক্ত পদ্মাসনে উপ- 

বিষ্ট হইয়া সাধকগণ করদ্বয় সংপুটিত করিবে এবং এঁকরদ্বয় ক্রোড়দেশে 

স্থাপনপূর্ব্বক সুদৃঢ়রূপে পদ্মানন বদ্ধ করিবে । তৎপর চিবুকদেশ বক্ষঃ 

স্থলের 'সমীপে, অর্থাৎ চারি অঙ্কুল অন্তরে দৃঢ়ভাবে সংনিহিত করিয়া 
জালদ্ধর বন্ধ সাঁধন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতারপী ব্রক্ষকে স্থিরচিত্তে ধ্যানকরতঃ 

বাঁরম্বার অপাঁনবাঁযুকে উদ্ধে আনয়ন করিতে হইবে । তংপরে প্রাণা- 
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বারং বারমপাঁনযুদ্ধমনিলং প্রোৎ্সারয়ন্ পুরিত- 

্নাঞ্চন্ প্রাণমুপেতি বোধমভূলং শক্তি প্রভাবান্নরঃ ॥ ৪৮ ॥ 
পদ্মাননে স্থিত! যোগী নাড়ীদ্বারেণ পুরিতম্। 
মারুতং ধারয়েদযস্ত স মুক্তো নাত্র সংশয়; ॥ ৪৯ ॥ 

০ পপ্পপী্পী ০০ পদ শাশিপাটশাশ শী পশ পাপী পাশা সপ? শত কীট প্পপপী পপি পল আপা পপ পাপী এপাশ পপ সাদ পাপা 

অপানবাঁযুং উদ্ধং প্রো্সারয়নুলবন্ধং কৃত! স্বুয়নামার্গেণ গরাণমৃদ্ধং নয়ন্ 

পূরিতং পুবকেণ অন্তর্ধারিতং প্রাণং স্তঞ্নীটচৈরর্ঘোহচন্ গময়ন্। অগ্. 

ভাবিতণ্যর্থেংচতিঃ । প্রাণাপানয়োরৈক্যং কৃত্বেত্যর্থঃ । নরঃ পুমানতুলং 

বোধং নিরুপমক্জানং শক্তি প্রভাবাচ্ছক্তিরাধারশক্তিঃ কুগুলিনী তশ্যাঃ 

প্রভাঁবাৎ সামর্থ্যাদুপৈতি প্রার্জোতি।  প্রাণাপানয়োটরক্যে কুগুলিনী- 

বোঁধো ভবতি । কুগুলিনীবোধে সুযুযামার্গেণ প্রাণো ব্রঙ্গরদ্ধ,ং গচ্ছতি। 

তত্র গতে চিন্তস্থিণ্যং ভবতি । চিভউটঙ্র্ষে। সংযমাদাআসাক্ষাৎ্কাবে। 

ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 

পদ্ম(সন ইতি । পদ্মাসনে স্তিতো! যোগী যোগাভ্যাসী পুরিত” পুৰ- 

কেণান্তনীতং মানতং বাষুং শুবুয়ামার্গেণ মৃদ্ধানং নীহ্েতি শেষঃ | ধাবনেহ 

(05 সমুক্তঃ অত্র সংশরে। নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ «৯ | 
পাশা শি পেশী পপ ৩ পল সপ লীনা ৮ 

য়ামদ্বারা পূরণ করির। উক্ত প্রাথবামু ও অপানবাঘূর এঁক্য সম্পাদন 

পূর্বক ছধোনিঃঠমারণ করিবে । এইপপ কার্টা করিলে সাধক ব্যক্তি 

আঁধরশক্তি, অর্থা, কুগুলিনীর এভাবে অতুল জ্ঞানলাভ করিতে পারে, 

অর্থাৎ প্রাণবাঘু ও আপানবাঘুর একীভাব হইলেই কুগুলিনীর চৈতন্য 
হয়, তাহাহইলেই প্রাণ স্ষুয়ামর্শদ্বার| ব্রন্গরন্ধে, গমন করিতে থাকে । 

প্রাণবাযু পঙ্গরন্ধে গমন করিলেই চিন্তের স্থিরত জন্মে, চিত্ত স্থির হই- 
লেই সংদম হইয়। ব্রন্মসাক্ষাৎকার হয় ॥ ৪৮ ॥ 

ঘোগাঁভযাসতৎ্পর সাধক পুর্ববোক্ত পদ্ম(সনে অবস্থিত হইয়া পুরক- 

দ্বার। বায়ুকে অস্তনিহিত করিবে এবং স্থযুয়ামার্গদ্বারা মূষ্ধাস্থানে আনয়ন 

পূর্বক বায়ুকে স্থিরভাবাঁপন্ন করিয়! ধারণ করিবে । এইরূপ করিলে 

সেইব্যক্তি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার অন্তথ। হয় না ॥ ৪৯ ॥ 
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অথ সিংভাঁসনৎ। 

গুল্ফৌ চ বৃষণন্তাঁধঃ সীবন্তাঁঃ পার্থয়োঃ ক্ষিপেৎ। 
দক্ষিণে সব্যগুল্ফং তু দক্ষগুল্ফং তু সব্যকে ॥ ৫০ 0 

হস্তো তু জান্বোঃ সংস্থাঁপ্য স্বা্থুলীঃ সম্প্রনার্ষ্য চ। 
ব্যান্তবক্তে | নিরীক্ষেত নাঁপাগ্রং স্বসমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ 

শ্ 

সিংহাঁসনমাহ। খগুল্ফৌ চেতি। বৃষণস্তাধঃ অধোভাঁগে সীবন্তাঃ 
পাশ্বযোঃ সীবন্তা উভয়ভাগয়োঃ ন্গিপেৎ প্রেবয়েত স্কাপয়েদিতি যাবৎ। 

গুল্ফস্থাগন প্রকারমেবাহ । দক্সিণ ইতি সীবন্ত। দক্ষিণে ভাগে সব্য- 

&ল্কং স্থাপয়েৎ। সব্যকে সীবন্তাঃ সব্যভাগে দক্ষিণগুলফং স্কাপ 
থে ॥ ৫০ ॥ 

শী 

হস্তরবিতি। জান্বোরুপরি হস্তৌ তু স-স্থাপ্য সম্যক জানুসংলগ্ত্তলো 

যগা স্তাতাং তথা স্থাপয়িত্বা। স্বাঙ্থুলীঃ হস্তান্ুলীঃ সংপ্রনার্ধ্য সম্যক্ 

প্রসাবম়িত্বা ' ব্যান্তবন্তঃ স-প্রসারিতললজ্জিহ্বমুখঃ সুমমাহিতঃ একাগ্র- 

চিন্তঃ নাসাগ্রং নামিকাগ্রং যন্মিন্িরীক্ষেত ॥ ৫১ ॥ 

পেশি পি স্পেস তি ই শপ শা পাটি এপ শা আনা পাপ 4 স্পেস তি পি পপপীপিস্ পপি পাশা পা পপি 

অনস্তর সিংহাসন কথিত হইতেছে ।_-যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তি অগ্ত- 

কোষেব অধোভাঁগে সীবনীর উভয়পার্খে গুল্ফদ্বয় নিক্ষেপ করিবে । 

অর্থাৎ সীবনীর দক্ষিণ পার্থখে বাম গুল্ফ এবং বাম পার্খে দক্ষিণ গুল্ফ 

স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রকারে গুল্ফদয় স্থাপন করিয়া জানুদ্বয়ের উপরি হস্তছয় 

স্থাপন করিবে, অথাঁৎ যেরূপে হস্ত তলম্বয় জাুদ্বয়ে সম্যক সংলগ্ন হয়, 

তাহাই করিতে হইবে। তৎপর আপন হস্তাুলিসকল সম্যক্ প্রসারণ 

করিয়া মুখব্যাদ্রানপৃর্ব্বক লোলজিহব হইবে এবং একা গ্রচিত্তে নানিকার 

নগ্রভাগে দৃষ্টি করিতে থাকিবে ॥ ৫১ ॥ 
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সিংহাগনং ভবেদেতৎ পুর্িতং যোগিপুঙ্গ বৈ: । 
বঙ্ধত্রিতয়সন্ধীনং কুরুতে চাঁসনোত্তমম্ ॥ ৫২] 

অথ 'ভদ্রাসনং। 

গুল্ফো চ বৃষণন্তাধঃ সীবন্যাঃ পার্খয়োঃ ক্ষিপেত । 
সব্যগুলফং তথা সব্যে দক্ষ গুলফং তু দক্ষিণে ॥ ৫৩ ॥ 

পীর্খপাদে। চ পাঁণিভ্যাং ঢং বন্ধ! মুনিশ্চলমৃ। 
সপ স্পা শী এ পে শপ পাশাপাশি পি পিশা শ্াীশীশীশ্দি পা শশা পপ সপ সপ ৮৭ স্প্াাপিপিপী শিপ ০ পিসি পিস 

এতৎ সিংহাসনং ভবেখ। কীদৃুশং যোগিপুঙগবৈঃ যোগিশ্রেষ্টৈঃ 

পৃজিহং প্রস্ততমাসনেষভ্তমং সিংহাসনং বন্ধানীং মূলবন্ধাদীনাং ত্রিতয়ং 
তশ্ত সন্ধানং সন্নিধানং কুরুতে ॥ ৫২ ॥ 

ভদ্রাসনমাহ । গুল্ফাবিতি বৃষণস্তাধঃ সীবন্তাঃ পার্শয়োঃ সীবন্য। 
উভয়তঃ । খুলছে পাদগ্রস্থী ক্ষিপেৎ। ক্ষেপণপ্রকারমেবাহ। সব্য- 

গুল্ফমিতি । দব্যে সীবন্াঃ পার্থে সব্যগুল্ফং ক্ষিেপেৎ। তথা পাদ 
পূরণে । দক্ষ গুল্ফং তু দক্ষিণে সীবন্যাঁঃ পার্খে ক্ষিপেৎ ৫ ৫৩ 

পার্খপাদো চ পার্খসমীপগতৌ পাদ পাণিভ্যাং ভুজাভ্যাং দুঢ়ং বন্ধা 

পূর্বোক্তপ্রকারে বদ্ধ আসনকে সিংহাসন কহিয়া থাকে । এই সিংহা- 

সনকে সর্বাযোগিশ্রেষ্ঠ সাঁধকগণ ভূয় ভূয়ঃ গ্রশ'সা করিয়! থাকেন । 
এই আসন নিদ্ধ হইল মুলবন্ধাদি তিনগ্রকার বন্ধও সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
এই সিংহাসনকে যোগিগণ সর্ধবিধ আসনের মধ্যে উত্তম বলিয়। কীর্তন 
করেন ॥ ৫২ | 

অনস্তর ভদ্রাসন কথিত হইতেছে ।_-সাধক স্বীয় অওকোঁষের অধো- 
ভাগে সীবশীর উভয়পার্থে উভয় গুল্ফ নিক্ষেপ করিব, তাহার বিশেষ 
এই__দীবনীর বাম পার্খে বাম গুল্ফ এবং দক্ষিণ পার্খে দক্ষিণ গুল্ফ 
নিক্ষেপ করিতে হইবে ॥ ৫৩। 

পূর্বোক্তপ্রকায়ে গুল্ফ নিক্ষেপপুর্বক পাদদ্বয়কে .পার্শসমীপগত 
করিয়া উভয় হম্তদ্বারা এ উভয় পাদ বন্ধনকরিবে, অর্থাৎ অঙ্গুলি সকল 



হঠযোগপ্রদীপিকা। ৪১ 

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ 

গোরক্ষালনমিত্যাুরিদং বৈ শিদ্ধযোগিনঃ' 

এবমাঁসনবন্ধেবু যোগীক্দ্রো বিগত শ্রমঃ ॥ ৫৫ ॥ 

অভ্যসেন্নাড়িকাশুদ্ধিং যুদ্রাদিপবনব্রিরাঁম্। 

আননং কুস্তকং চিত্রং চি করণং তথা ॥ ৫৬ 
শা? পািপাপ্পাসপপদ পা পিস পাস পাশীপাপান শি িপসীপালপপাকি | এ শশাশাত সস শা 7৩ জি রর 

পরম্পরসংলপ্রাঙ্িলিভ্যামুদ রনংলগ্রভলাভ্যাং পাণিন ভ্যাং বদ্ধেত্যর্থঃ। | এতদ্ 

ভদ্রাসনং ভবেৎ কীদৃশং সব্বেযাঁং ব্যাধীনাং বিশেষে নাশনং ॥ ৫৪ । 

গোরক্ষেতি_সিচ্গাণ্চ তে বোগিন*্চ সিঞ্ধযোগিনত ইদ্রং ভত্রাননং 

গোরক্ষাসনমিত্যাহঃ । গোরক্ষেণ প্রায়শোত্ভ্যস্তত্বাদেগারক্ষাসনমিতি 

বদন্তি। আসনান্যক্তীনি-তেধু যতকর্তব্যং তাহ এবমিতি। এব- 

মুক্তেঘাসনবন্ধেষু বন্ধনপ্রকারেধু বিগতঃ আনো যস্ত সবিগতশ্রমঃ । আস- 
নানাং বন্ধেষু শ্রমরহিতঃ যোগিনামিন্দ্রো যোগীল্্রঃ ॥ ৫৫ | 

নাঁড়িকানাং নাড়ীনাং শুদ্ধিং। প্রাণং চেদিড়য়। পিবেনিরমিতমিতি 

বক্ষ্যমাণরূপা মুদ্রা আদির্ধ্যস্তাঃ সুধ্যভেদাদেস্তাদৃশীং । পবনস্ত প্রাণ- 

বায়োঃ ক্রিয়াং প্রাণায়ামনূপাং চাভ্যসেৎ অথ হ্ঠাভ্যসনক্রমমাহ। 

আসনমিতি_আঁপনমুঞ্জলক্ষণং চিত্রং নানাবিধং কুশ্তকং ুর্ধযভেদন- 
_-7 তিপ্ছি শা স্পা পাতি শাসপপীপা পী শশািপাস্পপীন পি 

পরম্পর সংলগ্ন এবং পাঁণিতল উদরসংলগ্ন করিয়া পাদবন্ধন করিতে 

হইবে । এই প্রকার দৃঢ়বন্ধন করিয়া গ্ুনিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিলেই 
ভদ্রাসন হইয়! থাকে । এই আসন ভান করিলেই সাধকের সন্নপ্রকার 

ব্যাধি বিনাশ পায় ॥ ৫৪ । 

সিক্ত যোগিগণ উক্ত ভদ্রাসনকে গোরক্ষাসন বলিয়া থাকেন, 

অর্থাৎ গোরক্ষনাম। যোগীর প্রায়শ এই আপন অভ্যন্ত ছিল, এই নিমিত্ত 

ইহান্ন গোরক্ষালন নাম বিখ্যাত হইক্াছে। পূর্বোক্ত আপনসকল বঞ্চন 
করিতে পারিলে যোগিগণের যোগরসাঁধনে পরিশ্রম হয় না ॥ ৫৫ ॥ 

সাধকবর্থ বক্ষামাণরূপ নাড়ীশুদ্ধি, মুদ্রা ও প্রাণায়াম এই সকল 
তু 
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অথ নাদানুলন্ধানমভ্যাসানুক্রমে। হঠে। 

ব্রহ্মচারী মিতাঁহারী ত্যাগী যোগপরাঁয়ণঃ ॥ 

অব্াদৃদ্ধং ভবেৎসিদ্ধে! নাত্র কাধ্য। বিচাঁরণ] ॥ ৫৭ ॥ 

স্রক্পিপ্ধমধুরাহারশ্চতুর্থা"শবিবর্জ্জিতঃ | 

ভুজ্যতে শিবসম্প্রীত্যে মিতাহারঃ নস উচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ 

সুজ্জাগীত্যা? দবক্ষানাণং। মুদ্রা উত্যাধ্যা বসত তসু্াথ্যং মহামুদ্রাদিরূপ- 

করণং হঠপিদ প্রকুষঙ্টোপকারকং তথাচার্থে ॥ ৫৬ ॥ 

অথৈতভ্রয়ানুষ্ভীনানন্তরং নাদস্তানাহতধ্বনেরন্ুসন্ধানমন্চিস্তনং হঠে 

হঠযোগেইভ্যাসোহভ্যসনং তশ্তানুক্রমঃ পৌর্ধাপব্যব্রমঃ । হঠপিদ্ধেব- 

বধিমাহ ব্রক্ষচারীতি। ক্রহ্গচধ্যবান্ মিতাহারে। বক্ষ্যমাণঃ সোইস্তাস্তীতি 

মিতাঁহারী ত্যাগী দানশীলো বিষরপরিত্যাগী বা যোগপরায়ণঃ ধোগা- 

ভ্যলনপরঃ। অন্বাদ্বর্যাদুদ্ধ' সিদ্ধ; সিক্হঠেো ভবেৎ। অভ্রোকেহর্থে 

বিচারণ। স্তান্ন বেতি সংশয় প্রযুক্ত! ন কার্ধ্যা এতন্নিশ্চিতমেবেত্যর্থঃ ॥৫৭॥ 

পূর্বশ্নোকে মিতাহারীতুযুক্তং তত্র যোগিনাঁং কীদৃশো মিতাহার 
পা পিস পাস পা পপ পিসি সপ 

অভ্যাস করিবে । নেহেতু হঠযোগসাধনে পুর্ধোক্ত আনন, কুস্তক এবং 

নানাবিধ মুদ্রা, এই সকলই প্রধান কারণ বলিয়া! নিদ্দি্ আছে ॥ ৫৬ ॥ 

আসন, কুস্তক ৪ মুদ্রা এই তিন সাধন করিয়া নাদ, অর্থাৎ অনাহত- 

ধ্বনির "অনুসন্ধান করিবে । ইহাই হঠযোগসাধনের মন্ক্রম যোগসাধন- 

কালে এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রঙ্গচর্ধ্য বলঘ্ধন করিয়া থাকিবে, বক্ষ্যমাণব্প 

মিতাহারী হইবে, দান করিরে, ব্ষয়বাঁসনা ত্যাগ করিবে এবং 

যোগাঁন্যাসে তৎপর থাকিবে, এক বৎসর এইরূপ করিয়া যোগসাঁধন 

করিলে বৎসরাস্তে সেই সাধক সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে কোন গ্রকার 

ংশয় বা বিচার নাই, অর্থাৎ ইহার অন্যথ| হয় না ॥ ৫৭ ॥ 

পূর্বশ্নোকে মিতাহারী, এই কথা উক্ত হইস়্াছে, এইক্ষণ সেই মিতাহার 

নিরূপণ করিতেছেন 1- স্ুন্গিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু উদর 
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কট্ন্ন চীক্ষলবণোঞ্চহরীতশাক- 
সৌনীরতৈলতিলসর্ষপমদ্য মতস্তাঁন্। 
আঁজাঁদিমাঁংসদধিত ক্রকুলথকোল- 

পিণ।াকহিঙ্ুলগুনাদ্যমপধ্যমাহু: ॥ ৫৯ ॥ 
শী শ্পীশপশ ৮ শি শিশিস্পিসলা শা এপ শট শী শিপি তি তত শালা শীত 7 শিিিিেশীশিশি পপ শপে পপ সাপ স্পস্পিস্পাশাশশিতি 

[্িনিজািজানা স্নিগ্ধেতি_ হ্ক্িপ্ধো্ততিক্সিপ্পঃ স চাসো মধুরশ্চ 

তাদৃশ আঁহারশ্তুর্থাংশবিবঙ্জিতশ্চতুর্থভাগরহিতঃ। তছ্ক্তমভিযুক্তে-_. 

দ্বৌ ভাগৌ পুরয়েদবৈস্তোয়েটনিকং প্রপূরয়েৎ। বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় 
চতুর্থমবশেষয়েদিতি । শিবে। জীবঃ ঈশ্বরে বা ভোক্তা দেবো মহেখর 
তি বচনাৎ্) তন্ত সম্প্রীটত্য সম্যকৃপ্রীত্যর্থং যে. ভূজ্যতে স মিতাহার 
ইতুাচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ 

থ যোগিনামপথ্যমাহ দ্বাভ্যাং । কটাতি--কটু কারবেল ইত্যাদি 
অমং চিপ্াফলাদি তীক্ষং মরীচাদি লবণ' প্রপিদ্ধং উষ্ণং গুড়াঁদ্ি হরীত- 

শকং পত্রশ্(কং সৌবীরং কাপ্রিকং ভৈলং তিলসর্ষপাদিস্সেহঃ তিলাঁঃ 

প্রসিদ্ধীঃ সর্ষপাঃ সিদ্ধার্থাঃ মদ্যং সুরা মস্তে ঝষঃ। এষামিতরেতর- 
ন্দ্ঃ এতাঁনপথ্যানাঁছঃ । অজগ্তেদমাঁজং তদাদির্য্যস্ত শৌকরাদেস্তদী- 

জাদি তচ্চ তন্মাসং চাজাদিমাংসং দধি ছুপ্ধপরিণীমবিশেষঃ তক্রং গৃহীত- 

সারং দ'ব কুলখাদিদ্বিদলবিশেষঃ ০২নং কে'ল্যাঃ ফলং বদরং। কর্কন্ধু- 
দিবার পপ পদ পপ পাশা ০০ 

০ আপা পপ ও পা ০৯ পাপ পাস এ শপ পাস ৬৮. 

পূণ করি! ভোজন করিবে না, উদরের চতুর্থাংশ শূন্ত রাঁখিবে। 

শীঙ্সাত্তরে উক্ত আছে যে, উদরের ছুইভাগ অন্নদ্ধারা পুরণ করিয়। 

তৃতীয়ভাগ জলদ্বার! পূর্ণ করিবে, কিন্তু বাব্ুসঞ্চারণার্থ চতুর্থভাগ শৃন্ 

রাখিতে হইবে । এইরূপে জীবের শ্ত্রীতির নিমিত্ত যে ভোজন করে; 

তাহাকে মিতাহারী বলা যায় ॥ ৫৮ ॥ 
' কারবেন্বাদি কটুদ্রব্য, তিস্তিরী-প্রভৃতি অক্পপদার্থ, মরিচাদি তীক্ষবস্ত 

লবণ, গুড়াদি উষ্ণদ্রবা, পত্রশাক, কাজি, তৈল, সর্ষপ, মদ্য, মত্ল্ত, ছাগ- 

শৃকরাদির মাংস, দধি, ঘোল; কুলখাদিদল, বদরীকল, তিলপিগু, হিরু, 
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ভোজনমহিতং বিদ্যাৎ পুনরস্তোষ্টীকৃতং রূক্ষমূ। 

অতিলবণমন্্যুক্তং কদশনশকেোৎকটং বর্জ্যম্ ॥ ৬০ ॥ 
4: পপ এ পপ পপ পাপা পাপ পপ আপা 

কদরী কোলিরিত্যমরঃ । পিণ)াকং তিলপিগুং হিঙ্ু রামঠং লশ্ুনং। 

এষামিতরেতরদ্বন্্ঃ। এতান্তাদ্যানি যস্ত তন্তথা আদ্যশব্ষেন পলাতুঁ- 

গঞ্জীনমাদকদ্রব্যমাষান্নাদ্িকং গ্রীহাং। অপগ্যমহিতং_যোগিনাঁমিতি 

শেষঃ আহুর্মে'গিন ইত্যধ্যাহীরঃ ॥ ৫৯ ॥ 

ভেঁজনমিতি_-পশ্চাদপসিস-যোগেনোক্ীকৃতৎ যঞ্তোজনং শুপোদন- 

রোটিকাদি কক্ষৎ দ্ৃতাদিহীনং অিশরিভং লবণং যন্মিংস্তদতিলবণং যছ। 

লবণমতিক্রীন্ত মতিলবণং চাঁকুবা ইতি লোকে প্রপসিদ্ধং শীকং যবক্ষারা- 

দিক' চ। লবণস্ত সর্বাগা বঙ্জনীয়াছ্ন্তনঃ পক্ষঃ সাধুঃ। তথা চ দত্তা- 

থেয়ঃ2-অথ বজ্জানি বঙ্গামি যোঁগবিদ্রকরাঁণি চ। জবণং সর্ধপং চাক্- 

মুগ্র“ তীক্কং চ রূক্ষকং। অতীব শোজনং ন্যাজ্যমতিনিদ্রাতিভাষণ- 

মিতি। ক্বন্দপুরাণেহপি-_ত্যজেত কটভ্রলবণং ক্সীরভোজী সদ1 ভবেদিতি 
অন্নঘক্তম্দ্রব্যেণ খুক্তং। অন্নদ্রব্যেণ খুস্তমপি ত্যাজ্য* কিমুত সাক্ষা- 

দল্পৎ। অব্রভতীঘ়পদং পললং বা তিলপিগুমিতি কেচিৎ পঠস্তি তশ্তায় 
আপ পপপ পা পপ পিশশাপাশপাপাশাশীল শি শীিশাশাস্ 

লগ্তন, পলা এবং গৃঙ্থনাদিমাদক দ্রব্য, এই সকল যোখিদিগের 
তপথ্য। অর্থাৎ যোগসাধনকালে উক্ত অহিতকর বস্্ব সকল ভোজন 

কবিবে না ৫৯ ॥ 

০ পশলা পেশী শা শী শা শি শ শ্শিশ্ী শি ৮৮ শিপ ৩ সপ সাদ বদ পাশ শিস আপা জপ 
সপ 

ফোগিগণ ঘে সকল বস্তু অগ্নিসংঘোগে অধিক উক্ হইয়াছে, 
সেই সকল দ্রব্য শ্োজন করিবে ন| এবং বৃক্ষ, অর্থাং ঘ্বতবিহীন স্থপাদি 

ও রুটি, অধিক লবণাক্ত দ্রব্য ব| যবক্ষারাদি, এই সকল দ্রব্য যোগিদ্িগের 

'অহিতকর জানিবে। দন্তান্জের বলিয়াছেন)__অনস্তর যোগবিত্বকর ভোজন 

দ্রব্য বলিতেছি,লবণ, সর্ধপ, অস্ত, উগ্র ও তীক্ষদ্রব্য, অতি-ভোজন; 

অতি-নিদ্রী এবং অত্তি-ভাঁষণ যোগ্িগণ এই সকল পরির্জন করিবে। 
ক্ষন্দপুরাণে লিখিত গাছে যে, কটু অল্প ও লবণ এই সকল পরিত্যাগ 
করিয়। ক্ষীর ভোজন ক'রবে। আর যোগী ব্যক্তির অল্প ও অম্নযুক্ত দ্রবা 
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বন্ছি্ত্রী পথিসেবানামাঁদে বর্জজনমাঁচরে্। তথাহি 

গোঁরক্ষবচনং-_বর্জয়েদ্দ,ন প্াস্তং বন্ি্ত্রীপথিসেবনমূ । 

প্রাতং ্বানোপবাসাদি কাকেশবিধিং তথা ॥ ৬১ ॥ 
পপ বাপ পাশা সাপ শিশিসিশীসিসস  পানিল 

র্ঘট। পললং মাসং তিলপিগুং পিণাকং কদশনং কদন্নং যাবনালকো- 

দ্রবাদ্দি শাকং বিহিতেতরশাকমাঁত্রং উৎ্কটং বিদাহি মিরণীতি লোঁকে 

প্রসিদ্ধং। মির51 ইতি হিন্দৃস্থানভাষায়াং। কদশনাদীনাঁং সমাহারদন্্ঃ 

অতিলবণীদিকং বঞ্জ্যং বর্জনার্থং। দুষ্টমিতি পাঠে ছুষ্টং পৃতিপরুষিতাঁদি 
অহিতমিতি যোজনীয়ং ॥ ৬০ ॥ 

এব* যোগিনাং সদ! বজ্জ্যানু ক্তাভ্যাসকাঁলে বজ্জ্ান্তাহার্দেন। 

বহ্নীতি-__বহ্ছিশ্চ স্ত্রী চ পন্থাশ্চ তেষাং সেবা! বহ্িসেবনস্ত্রীসঙ্গতীর্থযাত্রা- 

গমনাদিরূপান্তাসাং বর্জনমাদাবভ্যাসকাল আঁচরেৎ। সিদ্ধেইভ্যাসে তু 

কদাচিৎ । শীতে বহিসেবনং গুহস্থস্ত খতৌ  স্বভার্ধ্য(গমনং তীর্ঘযাত্রাদে 

মার্গগমন্ং চ ন নিষিদ্ধমিতাদিপদেন শুচ্যতে । তত্র প্রমাণৎ গোঁরক্ষ- 
বচনমবতারয়তি। তথাহীতি তৎপঠতি বর্জয়েদিতি । দ্ুর্জনপ্রান্তং 

দুর্ভনসমীপবাসং দুর্জনগ্রীতিমিতি কচি পাঠঃ। বক্িস্ত্রীপথিসেবনং 

ব্যাখ্যাতং প্রাতঃনানং 88558 ফলাহারাদেঃ তচ্চ তয়োঃ সমা- 
পপ 4৮ পাপী তশপী ট শচ 

বর্জনীয় । কোন মম কোনমতে মাং সও তিলের খৈল পরিত্যাগ করা কর্তব্য। 

যাবক, কোদ্রবাদ্দি কদপ্ন, অবিহিত শাক ও উতৎ্কট (হিন্দৃস্থানীয় 

ভাষায় ইহাকে মিরচা বলে) এবং পুতিগন্ধ দ্রব্য এই সকল সর্বথা 

বঞ্জন করিবে ॥ ৬০ ॥ 

পুর্বশ্লোকে যোগিগণের বর্জনীয় ভোজনদ্রব্য নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ 
যোগসাধনকাঁলে যাহ] বর্জন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন ।-_-যোঁগা- 

ভ্যাসকালে বন্ছিসেব' স্ত্রীপংসর্গ ও পথপর্যটটন পরিত্যাগ করিবে । পরস্ত 

যোগসাধন হইলে কদা'চিত শীতকালে অগ্রিসেবন, গৃহস্থের কর্তব্যতাবিধায় 
খহুকালে স্বভারধ্যাগমন এবং তীর্ঘযারাদিতে পথপর্ধযটন নিষিদ্ধ নহে। 

এই বিষয়ে গোঁরক্ষ বলিয়াছেন,-_ছুর্জনসমীপে বাস, ছুর্জনের সহিত প্রীতি; 

শ্ীপীশি শা হিপাশীক্প ১ আপ পি 
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গৌধুমশালিষবষষ্টিকশোঁভনান্নং 
শ্টীরাঁজ্যখ গুনবনীতমিতামধুনি | 

গুঠীপটোলকফলাদ্িকপঞ্চশাকং 

ুদ্রাণি দিব্যমুদকং চ যমীন্দ্রপথ্যম্ ॥ ৬২ ॥ 
শপ শালি সাশ্পা সপি তি? পা শাকিিপিস্পপীটী শা পিট 

হারদ্বন্দবঃ | প্রথমাভযাসিন: প্রাতঃস্গানে শীতবিকারে।ৎপত্তেঃ | উপ. 

বাসাদিন। পিত্াছ্যুৎপত্তেঃ । কায়ক্লেশবিধিৎ কারক্রেশকরং বিধিং ক্রিয়াং 

বহুহুধ্যনমস্কারাদিরূপাং বহুভারোদ্বহনাদিরপাং চ। থা সমুচ্চয়ে অত্র 

প্রতিপদং বঞ্জয়েদিতি ক্রিয়াসন্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥ 

অথ যোগিপথ্যমাহ। গোধূমেত্যাদিন_গোধৃমাশ্চ শালয়শ্চ যবাশ্চ 

যাষ্টিকাঃ ষষ্ট্য দিনৈর্ধে পচ্যন্তে তওুলবিশেষাস্তে শৌভনমন্্ং পবিভ্রান্নং 

শ্তামাকনীবারাদি তচ্চৈতেমাং সমাহারদ্বন্বঃ । ক্ষীরং এপ্ধমাজ্যং ঘ্বত' 

খণ্ডঃ শর্করা নবনীতং মথিতদধিসারঃ দিত তীব্রপদী খগ্ুশর্করেতি লোকে 

প্রসিদ্ধ মিসরীতি হিন্দৃস্থানাভাষাপ়াং। মধু ক্ষৌদ্রং এষামিতরেতর- 

দ্বন্থঃ। শুণ্ী প্রসিহ্ধ। পটোলফলং পরবর ইতি ভাধায়াং প্রসিদ্ধং শাক 

তদাদির্বস্ত কোধাতক্যাদেম্তৎপটোলককফলাদিকং শেষাদ্বিভাষেতি কপ্র- 

ত্ায়ঃ। পঞ্চানাঁং শাকানাং সমাহার 588 তদুত্তং বৈদ্যকে-- 

০৬ _স্পিতি পপাাশিশি শি শা শিট পাশ 

শপ শপ পি লা পিপল? শ্াপিিী পলি পপ শী সপ পিপাসা আপা: সপ পালক, পাপাশাশীপপাটাশিশা পশিশতসদগ 

বহিসেবন, স্ত্রীসষ্ভোগ, পথগমন. প্রাতঃ £দান, উপবাস, ফলাহার এবং স্ুর্য্য- 

নমস্কার ও অধিক ভারবহনাদি কায়ক্লেশকর কার্ধয পরিত্যাগকরিবে, যোগা- 

ভ্যাসকালেপ্রাতঃক্নান করিলে শীতবিকার, উপবাসাদি করিলে পিস্বোন্বন 

হইতে পারে, অতএব প্রাতঃক্সীন ও উপবাস বর্জন অবশ্য কর্তব্য ॥ ৬১ ॥ 

ইতিপুর্কে যোগী ব্যক্তির ও যোগাভ্যাসকালে নিষিন্ধ ভোজন বর্ণন 

করিয়া! এইক্ষণ যাহা! ঘোগনিদ্ধিবিষয়ে হিতকর, তাহাই বলিতেছেন ।-- 

গোধূম, শালিধানের অন্ন, যব, ঘষ্টিধান্য (যাহা ষষ্টি দিবসে পরিপ হয়) 

প্রভৃতির পবিত্র অন্ন, অর্থাৎ শ্তামাকনীবরাদি, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, শর্কর!, নবনীত, 

থগুশর্করা (মিছরি ) মধু, শুষ্ঠী, পটোলফল, পঞ্চশাক, বৈদ্যশাঙ্ছে 

লিখিত আছে যে, সকল শাকই চক্ষুর অহিতকর, কিন্ত পঞ্চশাক হিতকর 
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পুষ্ং হুমধুরং ন্গিগ্ধ' গব্যং ধাতুপ্রপোষণম্ । 
মনোভিলধিতং যোগ্যং যোগী ভোজনমাচরেৎ ॥ ৬৩ ॥ 

যুব! বৃদ্ধোহতিবৃদ্ধে। বা ব্যাধিতে ছুন্দিলোইপি বা। 
শশা সপ পপ 4 4 পিস 

সর্বশাক মচা ক্ষুষ্যং চাক্ষুষাং শাকপদকং । জীবস্তীবাস্তমুল্যাক্ষী মেঘনাদ- 
পুনর্নব ইতি । মুদগাছিদলবিশেষা আদির্বন্ত তন্ুদগাদি। আদিপদেন 

আঢ়কী গ্রাহা। দ্িব্যং নিদ্দোষমুদকং জলং। যম এষামস্তীতি যমিনঃ 

তেঘিন্দ্রো দেব শ্রেষ্ঠো যে যোশীন্্রন্তস্ত পথ্যং হিতং । ৬২ ॥ 

অথ যোগিনো ভোজননিযর়মমাহ। পুষ্টমিতি-__ পুষ্টং দেহপু্টকর- 

মোদনাদিল্বমধুরং শর্করাদিসহিতং ক্সিপ্ধং সন্বতং গব্যং গোছুদ্ধঘবৃতীদি- 
যুক্ত গব্যালাভে মাঠিষং ছুগ্ধাদি গ্রাহাং। ধাতু প্রপোষণং লড্ডক।পুপাদি 

মনে।ভিলধিতং পুষ্টাদিধু যন্মনোকচিকর্ং তদেব যোগিনা ভোক্তব্যং | 

মনো ভিলষিতমপি কিমবিভিতং ভৌক্তর্যং নেত্যাহ । যোগমিতি বিছিত- 

মেবেন্যর্থঃ ॥ ঘোরী ভোঁজনং পুর্বে ক্তবিশেষণবিশিষ্টমীচরেৎ কুধ্যাদি- 
তার্থঃ। ন তু শক্তুভঞ্জিতাগাদিন। নির্ধাহং কুরধ্যা্দিতি ভাঁবঃ ॥ ৬১ ॥ 

বাজান বাঞোবিশেষারোগ্যাদ্যপেক্ষা 9058 ডি 
শী শপাপাপাপাস পা পাাশাপাশীশাটা ০ শশা শীশাশ্পীশীী শিস পে ৩ পপি 

পপ শীল পাপীপীশি পিপল পীিটিপপাশীশীশাশা সপ পবারাপাাপ ১৮ ০ সালা পা পাট 

৬ শপ শিস পাশা তি শি শশা শীত 4 শি 

জানিবে | জীবস্তী, ( জিয়্াতিশাক), বাস্তক, ( বেখোঁশাক ) হিংচাশাক 

নটেশীক ও পুনর্নবা, ইহারাই পঞ্চশাক নামে বিখাত । আর কোন কোন 
থপ, অর্থাৎ আরহঢ় ও নির্দোষজল এই সকল যোগীন্ত্রগণের পথ্য, অর্থাৎ 

হিতকর ভোজনদ্রব্য ॥ ৬২ ॥ 

দেহপুষ্টিকর ওদনাদি; শর্করাদির সহিত সঘ্ৃতদ্রব্য, গব্যদ্বৃত, গব্য- 

দুগ্ধ ( গব্যঘ্বত অলাভে মাহিষন্বত ও দুগ্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে ) 

ধাতৃপোষণ দ্রব্য, লড্ডুকা পুপাদি মনোই২ভিলফিত বস্ত, এই সকলই 

যোশীরা ভোজন করিবে । পরন্ত মনোইভিলষিত দ্রব্যের মধ্যে যাহ! 

হিতকর, তাহাই ভোজন করিবে, অহিতকর ও নিষিষ্ধ বস্ত যোগিদিগের 

ভোঁজনীয় নহে ॥ ৬১ ॥ 

যোগাচ্যাসিদিগের বয়সের বিবে5না, কিন্বা শারীরিক আরোগ্যের 
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অভ্যানাৎ দিদ্ধমাপ্পোতি সর্বযোগেষ্তক্দ্রিতঃ ॥ ৬৪ ॥ 

ক্রিয়াধুক্তস্ত পিদ্ধিঃ স্যাঁদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ। 

ন শাস্্রপাঠসাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে 7 ৬৫ । 
পপ প আও পপ শান পালিশ 

বা: তরুণঃ বৃদ্ধা ৃষগাবসথাং প্রাপ্তঃ অতিবৃদ্ধোইতিবাদ্ধকং গতো। বা। 

অভ্যাসাদাসনকুস্টকাদ্দীনামভ্যসনাৎ সিদ্ধিং সমাধিততৎ্ফলবপামাপ্পোতি । 

অভযাদপ্রকারমেৰ বদন্ বিশিনষ্টি। সর্বযোগেঘিতি-সর্বেধু যোগেষু 

যোগাঙ্গেষতক্রিতোইনলসঃ । যোগাঙ্গীভ্যাসাৎসিদ্ধিমাপ্রেতীত্যর্থঃ | জীব- 
নদাধনে কৃষিবাণিজ্যাদৌ জীবনশন্বপ্রয়োগবৎসাক্ষাৎ্পবয়া বা যোগ- 

সাধনেধু যোগশন্দ প্রয়োগঃ ॥ ৬৪ !। 

অভ্যানাদেব সিদ্ধিভবতীতি দৃঢ়য়ন্লাহ দ্বাভ্যাং। ক্রিয়াযুক্তস্তেতি-- 

ক্রিয়া যোগাগানুষ্ঠানবপা তয়। ধুক্তস্ত দিপ্িষোগসিঞ্ি: স্তাং। অক্রি- 

য়স্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠানরহিতশ্ত কথং ভবেন কথমপীত্যর্থ: । নন্থ যোগশান্ত্রা- 

ধ্যয়নেন বোগলিদ্ধিঃ স্তানেত্যাহ । নেতি- শাস্টন্ত যোগশাস্ত্রস্ত পাঠ- 

মাত্রেণ কেবলেন পাঠেন যোগন্ত সিদ্ধেন্ন প্রঙ্গায়তে নৈব জায়ত 

চি ॥ ৬৫ ॥ 
৮ পাশ শাশপাপ পাপা শা মাহা এটি শি ৮, পর 

অপেক্ষা নাই। যুবা, বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রসথ, অথবা দুর্বল, ইহাদিগের 

মধ্যে যে কেহ যোগ সাধন করুক না, সকলেই আসন কুম্তকাদ্দি অভ্যাস 

বশত সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । পরস্ত সর্বপ্রকার যোঁগাভ্যাসে ও 

যোগাঙ্গলাধনে অনলস হইয়] কার্য করিতে হইবে, অর্থাৎ বোগাঙ্গসাধন 

হইলেই যোগস্দ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ 

যোগনাধন অভ্যাস করিলেই সিঞ্ধিলাভ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহারা 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়। করিয়া থাকে, তাহাদিগেরই যোগসিদ্ধি হয়, 

যাহারা যোগাঙ্গানুষ্ঠানে বিরত, তাহাদিগের কোনরূপেও যোগপিদ্ধি 

হইতে পারে না । যদি বল, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই যোগসিদ্ধি হইতে 

পারে, তাহ। হয় না, কাধ্য ন! করিন্না কেবল কাধ্যপ্রণালী শিক্ষ। করিলে 

কোন ফল দর্শে পা ॥ ৬৫ ॥ 



হঠযোগগ্রদীপি কা । ৪৯ 

ন বেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং ন চ তুকথা। 

ক্রিয়ৈব কারণং লিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ 
গীঠানি কুস্তকাশ্চিত্র। দ্রিব্যানি করণীনি চ। 
সর্ববাণ্যপি হঠাঁভ্যাসে রাজযোগফলাবধি ॥ ৬৭ ॥ 

ইতি শ্রীনহজানন্দসস্তানচিন্তামপিস্বাত্বারামযোগীক্দ্রবির- 
চিতায়াং হঠপ্রদীপি কায়ামাসনবিধিকথনং 

নাম প্রথমোপদেশহ ॥ ১7 

. নেতি-_বেশত্ত কাষায়বস্ত্াদেঃ ধারণ, নিক্ষেক্সোগসিছেঃ কাঁরণং ন। 

তস্য যোগন্ত কথ বা কারণং ন। কিংনুহিপিদ্ধেঃ কারণমিত্যন্ত আহ 
ক্রিয়েবেতি ॥ ৬৬ ॥ 

যোগা্গানুষ্টানস্তাবধিমাহ পাঠমিতি। পীঠান্তাৰনানি চিত্রা। অনেক- 

বিধাঃ কুস্তকাঃ কুর্ধ্যভেদাদয়ঃ দিব্যান্থাত্কগ্ভানি কারণানি মহানুদ্রাদীনি 

হঠপিদ্ধৌ প্রকুষ্টোপকারকত্বং কাবণত্বং হঠাভ্যাসে সন্বাণি পীঠনুস্ভককর- 

ণানি রাজযোগফলাববি রাজয়োগ এব ফলং তদবধি তত্পধ্যন্তং কর্তব্যা- 

নীতি শেষ ॥ ৬৭ ॥ 

ইতি হঠপ্রদীপিকায়াং জ্যোতশাভিধায়াং ব্রঙ্গানন্দ 

কৃতায়াং প্রথমোপদেশঃ ॥ ১ 

৯০ পপ ০ 

পাস শা ক টি পি 2 তি পশপপ শি সপন পাস পপা শীপপাআস্ 

কষায় বস্বাদিদ্বারা বেশধারণ যোগপিদ্ধির কারণ নহে, অথবা 
যোগের কথাদ্বারা৪ যোগসিদ্ধি হয় না, পরঙ্ধ কেবল ক্রিয়াই যোঁগ- 

সিদ্ধির কারণ, ক্রিয়া! করিলেই যোগসাধন হইতে পারে, 'অতএব সর্বতো- 

ভাবে যোগাঙ্গানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়া! করা কর্তব্য বলিয়া! জানা যাইতেছে ॥ ৬৬ ॥ 

এইক্ষণ যোগাঞ্গসাধনের অবধি বলিতেছেন ।-_-মনেক প্রকার আসন, 

হুরয্যভেদনাদি বিবিধ কুস্তক ও মহামুদ্রাদি, ইহাঁরাই যোগের কারণ এবং 
যোগাঙ্গ বলিয়া! কথিত হয়, আর রাঁজযোগই এই সকল যোগাঙ্গের ফল, 

অতএব তাহ সাধন করিতে থাকিবে ॥ ৬৭ ॥ 

ইতি হঠযোগপ্রদীপিকার আসনবিধিনাম প্রথমোপদেশ ॥১ ॥ 
৭ 



দ্বিতীয়োপদেশঃ। 
অথাসনে হঠে যোগী বশে। হিতমিতাশনঃ। 

গুরূপদিক্টমার্গেণ প্রাঁণায়ামান্ সমভ্যসেৎ ॥ ১ ॥ 
চলে বাতে চলং চিন্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবে । 

যোগী স্থণুত্বমাণোতি ততো বাং নিরোধয়েৎ ॥ ২। 
পপ শিশাপিসীসপিনপীপশন শশী পপি পাপী শপ পপ পিস 

অথাসনোপদেশানন্তরং প্রাণারামান্ বক্তুমুপকমত্ে। আঅথেতি_মঙ্গ- 

লার্থঃ। আননে দ্ঢ়ে সনি বশী জিতাক্ষঃ হিতং পথ্য চ তগ্িমিদ্তং চ 

পৃব্বেপদেশোক্তলক্ষণং তত্তাদুশমশনং যন্ত সহিতমিতাশনঃ গুরুণোপদিষ্ঠো 

যো মার্ঃ প্রাণার়ামাভ্যাস প্রকারস্তেন প্রাণায়ামান্ বহ্ামাণান্ সম্য ৭%২- 

সাহদাহসধৈন্যাদিভিবভ্যসেৎ। দুঢ়ে শ্িরে কুকুটাদিবিবজ্জিতে সিদ্ধা- 

সনাদাবিতি বঃ যোজনা ॥১। 

প্রমোজনমন্ুদ্দিগ্ত ন মন্দোশপি প্রবর্ততভ ইতি মহদুক্তেঃ প্রয়োজনা- 

ভাবেন প্রবৃভ্তযভাবাহ প্রাঁণাপামপ্ররোজনমাহ চলে বাত ইতি। বাতে 
নিশ্চলং হিরিি 00: চলে সতি চিন্তং চলং ভবেৎ। 8 বাতে 

পূর্নাধ্যায়ে সোগসাধনের ঠকুল নানাবিধ আসনের উপদেশ 

করিকা এইক্ষণ প্রাণায়ামের উপদেশ করিতেছেন | পুর্দোক্ত প্রকারে 
আসন অভ্চান করিরা জিতেক্দ্রির ঘোগীব্যক্তি পূর্বোক্ত হিতকর ৪ 

পরিমিত ভোজন করিয়। দৃঢ়রূপে পদ্মাননাদি বন্ধনপুন্দক গুরুদেবের 

উপদেশানুসারে বক্ষামাণ প্রাণায়াম অভ্যান করিঝেঃ অর্থাৎ আসনের 

স্থিরতা। হইলেই প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ ১ ॥ 
“প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কোন মন্দমতি ব্যক্তিও কোন কার্যে 

প্রবৃত্ত হয় না।” এই মহাঁজনবাক্যে জান যায় যে প্রয়োজন না থাকিলে 

কাহারও কোন কাধ্যে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব এইস্থলে প্রাণায়াম 

সাধনে লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্রে প্রাণায়ামের প্রয়োজন 



শত শিপ পক ্ প শ স্পা | পাশা? তিশিশিটি 

হঠযোগ প্রদীপিকা। ৫১ 

বাবদ্বায়ুঃ স্থিতে। দেছে তাঁরজ্জীবনমুচ্যতে | 

মরণং তন্য নিজ্ঞান্তিস্ততে | বারুং নিরোধয়েৎ ॥ ৩ ॥ 

মলাকুলান্ু নাঁড়ীমু মারুতো! নৈব মধ্যগঃ | 

কথং টিটি কাধ্যপিদ্ধিঃ কথং ভবে ॥ 8 ॥ 
পপ শী ৮ শপ পপ পাশ পাপপীপিপাপ্শাপীপ্পীশা পে পপস্পপপা শাদাশি শশী পিপিপি টি তি তি পপি শীপিশা্পী তি শী শশী শশা টি রিনি 

ভ্রাপি স্ধ্যতে । বাতে চিন্তে চ নিশ্চলে যোগী স্তাণুত্বং সিবদীর্ঘজীবিসব- 

মিতি যাবৎ । ঈশত্বং বাপ্সোতি ভতস্তক্মাদ্বাযুং প্রাণং নিরোধয়েখ কুস্ত- 
য়েখ॥ ২॥ 

যাঁবদিতি। দেহে শরীরে যাবৎকালং বাস প্রাণ স্িতইঃ ভাঁবহ- 

কালপর্যন্তং জীবনমুচ্যতে লোছকঃ । দেহপ্রাণসংযোগট্ন্তব জীবন- 

পদার্থস্বাৎ। তন্ত প্রাণন্ত নিক্ষান্তির্দেহাদ্বিয়োগে। মরণমুচ্যতে । ততস্ত- 

শ্মাদ্বাবুং নিরোধর়েৎ ॥ ৩ । 

মলশুদ্ধেহ্ঠসিষ্িজিনন্ত্বং ব্যতিরেকেণাহ । মলাকুলাস্বিতি_নাড়ীষু 

মলৈরাকুলাম্থ ব্যাপ্রান্ত সতীনু ঘারুতঃ প্রাণো। মধ্যগহঃ মুুন্নামার্গবাহী 

নৈৰ স্তাৎ অপি তু শুদ্ধমলাম্বেব মধ্যগো! ভবভীত্যর্থঃ। উন্মনীভাব 
পা পিপিপি পসপপািপা সি শীলা শপ পপ পাতি লী পাস পাশা পাশাপাশি” ও পা িিপিপ ্িটিগাশাশী2 7 7 

নিরূপণ করিতেছেন - শারীরিক বাদু চঞ্চল থাকিলে চিন্ত৪ চঞ্চল হয় 

এবং প্র প্রাণবাঘু নিশ্চল হইলেই চিত্ত প্রিরীভূত হইয়া থাকে । এইক্ষণ 

জাঁন! যায় যে, শারীরিক বাধু নিশ্চলহইলেই বোগিগণ স্থাণুর স্তায় নিশ্চল 

হইতে পারে, এতএব যোগাভ্যাসে মাভাদিগের কামনা আছে, তাহার। 

বাধু নিবোধ করিবে ॥২ ॥ | 

দেহমধ্যে যাবৎকাল প্রাণবাধু বিদ্যমান থাকে, তাবখ্কালই লোকের 

জীবন বলিয়৷ জান! যায়, যেহেতু দেহ ও প্রাণ এই উভয়ের সংযোগই 
জীবন পদার্থ । আর দেহ হইতে যে বাবুর নিজ্্ান্তি, অর্থাৎ দেহ ও 
প্রাণবায়ুর বিয়োগ, তাহাকে মরণ বলাযাঁয়। অতএব মবশ্ত বায়ু ধারণ 

করিবে ॥ ৩ | 

দেহমধ্যগত মলশোধনই ঘোঁগপাঁধনের কারণ: ইহাই ব্যতিরেকভাঁবে 
প্রদদশন করিতেছেন ।--দেহস্থিত নাড়ীসকল মলে পরিব্যাপ্ত থাকিলে 



৫২. হঠযোগ প্রদীপিকা। 

গুদ্ধিমেতি যদ সর্ববং নাঁড়ীচক্রং মলাকুলমৃ। 
তদৈব জায়তে যোগী গ্রাণমংগ্রহণে ক্ষমঃ ॥ ৫ ॥ 
প্রাণায়ামং ততঃ কৃুত্যান্নিত্যং সাত্বিকয়। ধিয়া। 

যথা ঈিযানিনাডি মল; শুদ্ধিং প্রয়ান্তি চ ॥ ৬ ॥ 
শা সপ াপাশাপা পা স্পা 

৮০৭ সপ শা সি 

উন্মস্া ভাবে! ভবনং কথং স্তানন টান বারা । কারধ্যস্ত কৈবলারপস্ত 

পিদ্ধিনিষ্পত্তিঃ কথং ভবেন্ন কথপ্টিদিপীত্যর্থঃ ॥ ৪ 

অন্বয়েনাপি মলশ্ুদ্ধেহঠসিপ্হেতুত্বমাহ শুদ্ধিমেতীতি । যদ] য্মিন্ 

কালে মলৈরাকুলং ব্যাপ্তং সর্ব" সমস্তং নাড়ীনাং চক্রং সমূহঃ শুদ্ধিং মল- 

রাহিত্যমেতি প্রাপ্পোতি তদৈব তন্দিশ্লেব কালে যোগা যোগাভ্যাসী 

প্রাণস্ত গ্রহণে ক্গমঃ সমর্থো ভাষাতে 0৫0 

মলশুদ্ধিঃ কথং শভুবতীত্যাকাজ্কাবাং তচ্ছোধকং 'প্রাণীয়ামমাহ । 

প্রাণায়ামমিভি-যতভা মলগ্ুদ্ধি বিনা প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমো ন ভবতি 

88575 5 প্রবন্ত রিমির তারি ানিরারি 
শাস্পাসপপসাশাশাপসপসল এ স্পা তি শি পপ পেশা সপ পা শা শিশীশীশিদ স্পা শপ শি ৯ শে পশািস্পপাি 

হাদিগেব মধ্যে বানু গমন করিতে পারে না, ট্ প্রাণ সুযুয়ামার্গ- 

রি হয় না, কিন্ত নাড়ী নকল বিশ্দ্ধ থাকিলেই তাহাদিগের মধ্যে বায়ু 

সঞ্চরণ করিতে পারে । মলশোধন ব্যতিরেকে কোনরূপে৪ উন্মনীভাব, 

অর্থাৎ কাটি হইতে পারে না] এব চিত্তের একগ্রতা না হইলে 

কিরূপে কার্ম্য সিদ্ধি হইবে? উন্মনীভীব না হইলে সাধকের কার্ধ্য সিদ্ধি 

হয়না ॥৪ 1 

এইক্ষণ অন্বয়ন্ূপে মলশোধনের কাধ্যোপযোগিতা দেখাইতেছেন ।-- 

বেকাঁলে মলাকুল নাড়ীসকল গদ্ধ হর, অর্থাৎ ভাহ1রা খলরহিত হয়, সেই 
কালেহ যোগসাঁধনতষ্পর সাক প্রাণবাধু সংগ্রহণ করিতে সক্ষম হয় 

অর্থাৎ মলশোধন হইয়া নাড়ী সকল নিন্মল হইলেই যোগিগণ প্রাণায়াম 

করিতে পারে 1 ৫ ॥ ৃ 

কি উপায়ে নাড়ীর মলশোধন হইতে পারে? এই আশঙ্কায় নাঁড়ীর 

মলশোধক প্রাণায়াম বলিতেছেন ।--যেহেতু মলগুদ্ধি ব্যতিরেকে কেহই 
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বদ্ধপন্মাসনে। যোগী প্রাণং চক্দ্রেণ পুরয়ে€। 
ধারয়িত্বা যথাশক্তি ভূয় সুর্য্যেণ রেচয়েু ॥ ৭1 

স্পা পপ পা সত পা 

সতামসধর্শয়। সাত্বিকয়া গ্রকাশপ্রসাঁদশীলর প্রিষা বুদ্ধ! নিত্যং প্রাণ]- 

'যামং কুর্যযাৎথ। যণ! যেন প্রকারেণ স্যুক্রানাড্যাং শ্তিতা মলাঃ শুদ্ধিমপ- 

গম* প্রপ্নান্তি নশ্যন্তীতার্থ2 ॥ ৬ ॥ 

মলশোধকপ্রাণায়ামপ্র কারমাহ দ্বান্যাং বদ্ধপন্মানন ইত্তি। বদ্ধং 

পল্মাসনং যেন তাঁদুশো যোগী প্রাণং 'প্রাণবান্ং চন্দ্রেণ চক্দ্রনাড্যেডয়া 

পুরয়েৎ। শক্কিমনতিক্রম্য যণাশক্তি ধারয়িত্বা কুন্টয়িত্বা । ভুয়ঃ পুনঃ 

সুর্য্যেণ সুর্য্যনাড্যা পিঙ্গলয়! রেচয়েৎ। বাহাবায়োঁঃ প্রধত্ববিশেষাছ- 

পাদানং পূরকঃ । জালন্ধরাদিবন্ধপৃর্বকং প্রাণনিরোধঃ কুম্তকঃ | কৃপ্তি- 

তশ্ত বায়োঃ প্রযত্ববিশেষাদগমনং রেচকঃ॥। প্রাণায়ামাঞ্গরেচকপুরক- 

যোরেবেমে লক্ষণে ইতি। ভস্ত্রাবল্লোহকারশ্ত রেচপুরৌ সসম্তরমাবিতি 
গৌণরেচকপূরকয়োনাব্যাপ্বিঃ তয়োলক্ষ্যত্বাভাবাৎ ॥ ৭ ॥ 

(অপ ১০ আআ পা পপ | পাপিপ্িপাকপ্ পাপী পি শী শিপ শীট সপাং রি 

প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, অতএব ঈশ্বরপ্রণিধানে উৎসাহ ও 

গ্রযত্বদ্বার! চিত্তবিক্ষেপ ও আলঙ্তাদি রাজন তামস ধর্মকে অভিভূত 

করিয়া, অর্থাৎ সাত্বিক বৃদ্ধিদ্বার! সর্বদ। প্রাণায়াম করিবে । যেরূপে 

গ্রাণাযাম করিলে স্ুষুষ্না নাড়ীর মধ্যগত মলসকল শুদ্ধিলাভ করিতে 

পারে, ভাহাই করিতে হইবে ॥ ৬ ॥ 

বক্ষমাণ শ্লোকদ্বয়ে মলশোধক প্রাণায়ামের প্রকার কহিতেছেন ।-- 

যোৌগিগণ প্রথমে পদ্মাসনে বছ্ধ হইয়। চন্দ্র, অর্থাৎ ইড়। নাভীদ্বার৷ বাধুর 
পূরণ করিবে । অনন্তর যথাশক্তি সেই প্রাণবাঁষুকে ধারণরূপ কুস্তক 
করিয়া! পুনর্বার হুরধ্যনাড়ী, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীদ্বারা সেইবানু রেচন 

করিবে । যত্ববিশেষদ্বারা যে প্রাণবাযুকে গ্রহণ কর! তাহাই পূরক, জালদ্ধ- 

রা্দিবন্ধ অবলম্বনদ্বারা যে সেই পুরিত বায়ুর নিরোধ, তাহাই কুস্ত্রক 
এবং প্রযত্ববিশেষদ্বার! যে কুগ্তিত বায়ুর অপসারণ, তাহাই রেচক ॥ ৭. ॥ 
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প্রাণং সুর্্যেণ চীকৃষ্য পুরয়েছুদরং শনৈঃ | 
বিধিবৎকুস্তকং কৃত্বা! পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ॥ ৮ ॥ 

যেন ত্যঙেছেন পীত্বা ধারয়েদ(তিরোধতঃ | 

রেচফেচ্চ ততোঁহন্তেন শনৈরেব ন বেগতঃ ॥ ৯। 
ভিউ ১১ সপ রদ শপপসি পি জি পিল পি শপ পি শি দা আপা 

প্রাণমিতি_হুর্যেণ সুর্ধ্যনাঁড্যা পিঙগলয়। প্রাণমাকৃষ্য গুভীত্|। শনৈ- 

্রন্দংমন্দমদরং জঠরং পুরয়েৎ। বিধিবদ্বন্ধপূর্বকং কুম্তকং কৃত্ব। পুনভূয় 

*ন্ডেণেডয়া। রেচয়েখ 1৮ ॥ 

উক্তে প্রাণায়ামে বিশেষনাহ। যেনেতি_ঘেন চন্ত্রেণ হর্সেণ বা 

ত্যজেদ্রেরেচয়েস্তেন পীত্বা তেনৈব পুরয়িত্বা। অতিনোধতোহতভিশযিতেন 

রোধেন ন্বেদকম্পাদিজননপর্ধ্যচস্তন । সার্ববি5ভ্তিকন্তশ্মিল । যেন পুবক- 

্ততোহন্েন শটৈ রেচয়ের তু বেণতঃ | বেশাঁদ্রেচনে বলহানিঃ স্যাৎ। 

যেন পূরকঃ কৃতস্তেন রেচকো! ন্ কর্ণব্যঃ। যেন রেচকঃ কুস্তেনেক 

পরকঃ কর্চব্য ইতি ভাবঃ 1 ৯ ॥ 

প্পীপপশীশি পপ পাতি শীত শি পাটি শ্রী তি টিটি পাপী িপপাশাটা তি শ্পাপপশীশী তত শা সপ চে শ্দ পপিশাপ শীত শি শা স্প শি শীল শি শিনশি ি শত পর পপিড 

অনন্তর কৃর্য্যনাডী পিল, অগা দঙ্গিণ নাসিকাদ্ধারা বাযু গ্রহণ 

করিয়া! ক্রমে ক্রমে উদর পরিপূর্ণ করিবে এবং যথাবিধি কুষ্থক করিঘ! 
চন্দ্রনাড়ী পিঙ্গলা) অর্থাৎ বামনাঁসিকাদ্ধারা রেচন করিতে হইবে 8৮ ॥ 

এইক্ষণ উক্ত গ্রাণারামের বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন ।-বামলাসিকা। 

কি্গা দক্ষিণ নাসিকার মধ্যে যখন যে নাসিকায় রেচন করিবে, তখন 

সেই নাঁসিকাদ্বারা পুরণ করিয়া কুস্তক করিবে । যাবৎ গাত্রে কম্প বা 

স্বেদোদ্গম ন1 হয়, তাবং কুস্তক করিবে । তৎপরে যে নাঁদিকায় পূরণ 

করিয়াছে, তাহার অন্ত নাসিকাদ্বারা অন্নে অল্পে রেচন করিবে, কিন্ত 

অধিক বেগে বায়রেচন করিলে বলহ্ানি হয়; স্থতরাং ইভ] জানা যাই- 

তেছে যে, বখন যে নাসিকায় পূরণ করিবে, তখন দেই নাসিকার রেচন 
করিবে না, পরস্ত যখন যে নাপ্িকায় রেচন করিবে, তখন সেই নাঁপিকাক়্ 

পূরণ করিবে ॥৯॥ 
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প্রাং চেদিড়য়া পিবেমি যমিতং ভূয়োন্ায়। রেচয়ে 
পীত্বা! পিঙ্গলয়া সমীরণমখো বদ্ধ! ত্যজেদ্বাময়। | 

সুর্ধ্যাচন্দ্রমমোরনেন বিধিনীভ্যানং সদা তন্বহা* 
শুদ্ধ নাঁড়ীগণ! ভবন্তি বমিনীং সাঁদত্ররাদু্ধতঃ ॥ ৯০ 

প্রাতর্ধ্যন্দিনে সায়মদ্ধরাত্রে চ কুস্তগগান্ ূ 

৩ 

চি মে 
পস্পা শপ শীল শ পলাশ শি পাপ জপপাশাশ পিট শি শী ৩ ৮ পাশা শিস 

বরা 

বঞ্ছপদ্ধাসন ডি পিসীর ন্যান্ুবদশ্ প্রাণায়ামস্তা বাস্তরফল- 

তি। ঢচেদিড়না বাঁমনাড্য। প্রাণং পিবেষ পুররেন্তহি নিয়- 

টা কশ্িতং প্রাণং ভূরঃ পুনরন্তত্বা পিশলন্া সেচয়েহ। পিঙ্গলয়। দক্ষ- 

বাং পীত্বা পুররিত্বরগো পুবণানন্থরং বদ্ধ। কুশ্ছযিত্ব। 

বাদনেডপা ভ্যজেদ্রেত্রেটমেহ ॥ হম্ঘ্যন্ড চক্দ্রমাণ্ কুর্ষযাচক্্মগো। তরোঃ। 

(দ্রপ ভাদ্বন্দেটেত্যানউ । আনেনোক্ডেন বিধিনা গ্রাকারেণ সদা নিতা- 

মভ্যানং চন্ধেখাপুত্য রি হুযে।ণ রেচয়েত কি ্য চির 

০ স্ [থা 

| টি) 

এ 

) ০ 

7 না 1 স্-থ “ঠে শা 
খা ৯ ৰৈ 

টিন 

। 

রা -% 

২ টি 

১ স্পা ০] ০০ 1 কুছ ০১] টন | হা রি রি শা 
ডি 
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গণ। এটি: দানানাং এন্সং তখাহুপর্রি শু মল 

অপ টটারগরিরিরি ৬দন.বঞ্চাহ প্রাতরিতি-প্রাতল 

এইক্ষণ পুক্দোক্ত প্রাণায়ামের অবান্তর ফল বলিতেছেন ।-যদি বম- 

নাসিকাদাপা দেই বায়ুর রেচন করে, পুনলার দর্ষিণ নাসিকায় বাযুগ্রহণ 

করিয়া কুশতকপূপক বামনাপিকায় রেচন করবে । উক্তপ্রকারে বিধিপুব্বক 
হগ্য ও চন্দ্রের অভাস, অগা স্র্্যনাড়ী, তাহাহইলে, অর্থাৎ ইড়াদ্বার। 

বারুগ্রহণ করিয়া চন্দ্রনাড়ী পিহলাদ্বারা রেচন এবং চন্দ্রনাড়ী পিঙ্গলাদার! 

বাস গ্রহণ করিয়া! স্য্যনাড়ী, ইড়াদ্বারা রেচন করিবে, তাহাহইলে যোগি- 

গণের [তন মান মধ্যে নাড়ীপকল শুদ্ধ হইয়। থাকে, অর্থাৎ তিন মাস 

পর্য্যন্ত উক্তরূপে প্রাণায়াম অভ্যাপ করিলে তাহার নাড়ীতে কোনরূপ 
মল থাকিতে পারেনা ॥ ১০ ॥ 

এইক্ষণ গাণায়ামের সময় এব কততকাল প্রাণায়াম করিবে, তাহ! 



৫৬ হঠযোগপ্রদীপিক। | 

শনৈরশীতি পর্য্যস্তং চতুর্রবারং লমভ্যসে ॥ ১১ ॥ 
কনীয়সি ভবে স্বেদঃ কম্পো ভবতি ম মধ্যমে। 

শপ শশীপপাপ্পপ্পীপপপা 77 অলি শশা  _শশপাীশিশি সা স্প পা প্র পপ পপ পপ পপ পাত সা পিপল 

রুণোদয়মারভ্য র্ষাদয়াদঘটিকান্রয়পধ্যা্তে প্রাতঃ ঃকালে মধান্দিনে 

মধ্যা্ছে পঞ্চধা বিশ্ুক্তন্ত দিনত্য মধ্য ভাগে সায়ং সন্ধ্যাত্রিনাডীপ্রমিতাকী- 
স্তদধস্তাদৃদ্ধং চেত্যুক্তলক্ষণে সন্ধাঁকাঁলে রাত্রেরদরাত্রং তন্িশন্ধরাত্রে 
রাত্রেন্্ধ্যে মৃহ্র্তদ্ধয়ে চ শনৈরশীতিপধ্যন্তমশীতিসংখ্যাবধি চতুর্বারং বার- 
চতুষ্টয়ং কালাধবনোরত্যন্তসংযৌগে ইন্তি দ্বিতীয়া । চতুর কালেঘেট- 

কম্রিন কালেইশীতিপ্রাণায়ামাঃ কাণ্যাঃ । অদ্ধবাত্রে কর্ত,মশক্শ্চেত্রি- 

সন্ধাং কর্তব্যা ইন্তি সম্প্রদায়ঃ। চত্রর্ধারং কৃতাশ্চেদ্দিনে দিনে বিংশত্য- 

ধিকশতত্রশ্সপরিমিতাঃ প্রাণারামা ভবন্তি। বারত্রয়ং কৃতাশ্চেচ্চতারিংশ- 

দধিকশতদ্বয়পরিমিত ভবস্কি ॥ ১১ ॥ 

কনিষ্ঠমধ্যমোন্তামানাং প্রাণায়ামানাং ক্রমেণ ব্যাপকবিশেষমাহ | 

কনীয়সীতি-_-কনিষ্টে প্রাণায়ামে শ্গেদঃ প্রশ্বেদো ভবেডবতি | স্বেদান্ু- 
পাপী পাপা পাপ এ পপ শা শশী পপ পপ পিপিপি শিপ? পিপি চন 

সপ সি শী শা সমস পাশাপাশি, পিস 

বলিতেছেন ।- প্রাতঃকাল, অর্থাৎ হ্থয্যোদয় হইতে তিন রান পর্যাস্ত; 

মধ্যাহ্নে অর্থাৎ পঞ্চভাগে বিভক্ত দিনের মধ্যভাগে তিন ঘটিকা, সায়ং- 
কালে তিন ঘটিকা? ও অদ্ধরার্রি সময়ে তিন ঘটিক। কাল প্রাণাক়্াম করিবে, 

এইরূপে দ্িবারান্রির মধ্যে চারি সময় প্রাণায়াম করিতে হইবে । এক এক 

সময়ে অশীতিবার করিয়া প্রাণারাম করিবে । সাম্প্রদায়িকেরা বলেন, যদ্দি 

অদ্ধরাত্র সময়ে প্রাণায়াম করিতে কেহ অসমর্থ হয়, তাহাহইলে সে 

প্রাতঃকালেঃ মধ্যাহ্ছে ও সায়ংকালে এই ভিন সময়ে প্রাণায়াম করিবে। 

গ্রত্যেক সমগ্জে অশীতিবার করিয়। প্রাণায়াম করিলে দিবারাধির মধ্যে 

৩২ বার প্রাপায়াম হয়, আর তিন সময়ে করিলে ২৪* বার প্রাণায়াম 

হইক্সা থাকে ॥ ১১ ॥ 

প্রাণাম্াম খিবিধ, বথ! কনিষ্ঠ, মধ্য ও উত্তম | এইক্ষণ উক্ত ব্রিপিধ 

প্রণায়ামের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন ।-যে প্রাণাঁয়ামে সাধকের শরীরে 

ঘন্্ হইতে দেখ! যাকস, তাহাই কনিষ্ঠ প্রাণায়াম) আর গ্রাণায়াম করিতে 
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উত্তমে স্থানমাঞ্পোতি ততে। বাসুং নিবক্গয়েহৎ ॥ ১২ ॥ 
জপ ও পিপি পিসী শী পা ীাক্পীটী পিপি - ০ 2 দত বল লন ২০ এ শশা 

মেদ কনিঞ্। মধ্যমে শাণায়ামে কম্পো ভবতি। কম্পান্গমেয়ে। 

মপানঃ । উন্তমে প্রণায়ামে স্থান ত্রহ্মরহ তর পন প্রাপ্ত্যজুমের 
পি] শন । তভন্ত্াদাদুং গণ নিবন্ধয়েমিতরং বদয়েহ। কনিষ্ঠাদানাং 

রি নারে গ্রাণাখামন্ত মানং তু মাত্রাদ্াদণকং পুত | 

551. মধ্যনস্থ দ্বিকদ্দান্ণ্তকন্বিৎশাভি- 
হা তহকই। আ্বন্যস্ত মনিকা! হিঃ নট আশন্াাত্র উচঃতে । গুশ্বেদক্ম্পলন।- 

দ[নজন্ চি পা ক্রলহ ॥ ১০০ আাতিভ চাত্র শিরা ধহইথব চ। 

বোমা.) 7 অমন ঝিনসযোউনকশপনত। আবণস্বেরজনাদ্য অঙগিলুক্।ং 

ভদদদদ1। ভদেো ভন ই।ঠ গ্রে জও শ্াশাামহ হাখোশন ভভি। খুন 

শ্িঙাশন্দা নংগ্রো্রসেহাপ 1 অবমে গাদন প্রোক্তা মধ্যমে দ্িগুণ!ঃ 

করেতে যখন শরানে কল্প উপপ্সিভ হয? তখন সেই প্রাশারাসাঙ্কে মদ 

এ[দানান বগে। আর নেসনয়ে গ্রনাানে প্রাণের ব্রহ্মর্্ধ, প্রানি হষ, 

তথন দেই গ্রাণায়ান*৯ উত্তম আনায়!ন বলে।যাবহ এ গ্রাণায়ান এংদিত 

না হয, বহ পুদ5 পুলা নাস ধারণ, আথাঙি শ্রাণাধাম কব্তে পাঁকিবে। 

[গঙ্গপুবাছে নে কনিহাদ গ্রাণারানত্রয়ের লক্ষণ উক্ত আছে, ভ 

দাদশনাঁআয় বে প্রাথায়াম করা যায়) তাহা কনিষ্ঠপ্রাণাঁরাস, ইহাতে এক- 

ব্রমাত্র উদঘাত হয়। বে প্রাণায়াম চতুর্কিংশতিমাত্র(সমশি হ, তাহ] মব্যম। 

এই 'প্রাণারামে ছুইবাব উদবাত হইয়! থাকে । আর ঘে প্রাণায়াম দ্বাত্রিংশ- 

ন্নাত্রাবিশিই এবং যাহাতে তিনবার উদঘাত হয, তাহাই উত্ভন প্র।ণাযষাঁম। 

এই গ্রাণায়ামত্ত্রয় যথাক্রমে স্বেদ, কম্প ও স্থানপ্রাপ্ডতির জনক, অর্থাৎ 

কনিগ্প্রাণাধামে ম্বেদ, মধ্যমপ্রাণায়াঁমে গাত্রকম্প এবং উত্তমপ্রাণা+ 

মে স্থানপ্র।প্তেি হইন। থাকে । উত্তমপ্রাণায়ামে আনন্দ জন্বো, শিদ্রা- 

হ্রাস' হয়, চিত্তের আন্দে।লন, রোঁমঞ্চ১ ধ্বনিশ্রৰণ, অঙ্গসক্কোচ ও কম্প 

হইয়। থাকে এবং যখন ধ্বনিআবণ, স্বেপ্দ, জল্ল ও উত্তমজ্ঞান হয়, কোন একার 

মৃচ্ছা থাকে না; তখনই উত্তম প্রাণায়াম বল] যাঁয়। গোরক্ষ বলিয়াছেন 
৮ 
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শ্বতাঃ। উত্তমে ত্রিশুণা মাত্রা গাণায়ামে দ্বিজোত্বসৈ১। উদ্বাতলঞ্ষণং 

তু গ্রাণেনোৎ্সার্ধযমাণেন অপাঁনঃ গীভ্যতে যদা। গত্ব। চোদ্ধং নিবর্তেত 

এতদুদঘ।তলগ্ণং। মাত্রামহ যাঁওবন্ধ্যঃ অহ্ঠানুলিমোক্ষং ত্রিজ্িজ্জান- 

পরিমাঞ্জনং। তালত্রয়মপি প্রাঁঞ্জা নাঞাসংজ্ঞাং প্রচক্ষতে । স্বন্দপুরাণে 

একম্বীসময়ী মাত্রা প্রাণারামো নিগদ্যতে । এতদ্ব্যাখ্যাতৎ যোগচিজ্তা- 

মণৌ। নিজ্রাবশঙ্গতম্ত পুনে। যাবতা কালেনৈকশ্বাসো গচ্ছত্যাগচ্ছতি, 
চ তাঁবৎকালংপ্রাণায়ামন্ত নাতেঙ্যুচ্যত ইতি । অদ্ধশ্বানধিকছাদণশ্বাসা- 

বচ্ছিননঃ কালঃ প্রাণায়ীঘকালঃ। ষ্ভিঃ শ্বীসৈরেকং গলং ভবতি । এবং 

চ সাদ্ধশ্বাসপলদয়াম্মকঃ কালঃ প্রীথর়ামকালঃ দিদ্ধঃ। সাদ্ধদ্বাদশমাত্রা 

মিঃ প্রাণারাীমো নমঃ লস তবোভমহঃ প্রাথাযাম ইন্যুচ্যতে । নঢ পুর্বো- 

দাহ তপিঙ্গপুরাণগোরক্ষবাক্যবরোধঃ | ভত্র দ্বাদশনাত্রকন্ত প্রাণ।য়াম- 

শাধমত্বোকেরিতি শঙ্ষনীয়ং | জানু: প্রদর্ষিণীকুর্স/ামদ্রতং ন বিলখ্িতং । 
সা শাশীশীিিিটিশিসশীসি এ শশী শ্টাপাশিসীস্পীশ শীল শাদা টিসি শীস্পাাপপস্পসপাসাপ্সপপাপাসপ সা শপ পা পা 

যে, জবর সাঁধকগণ অধমপপ্রাণারমে দ্বাদশমাত্রা।) মধ্যমপ্রাণায়ামে 

তাহার দ্বিগুণ এবং উত্তমপ্রাণায়ামে প্রিপ্তণমাত্রী নির্দেশ করিয়াছেন । 

উদ্ঘাত লক্ষণ এই ;-- প্রাণ উৎসর্পমাঁণ হইয়া যে অপাঁনবামুকে 

পতিত করে এবং উদ্ধে গমন করিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই উদঘাঁত। মাত্রা 
লক্ষণ বিবয়ে য।্ঞবস্ক্য বলিরাঁছেন নদ, অন্বহস্থলির মোক্ষঃ তিন তিনবার 
জান্থুপরিমার্জন এবং তালত্রয় এই সকলকেই প্রাঞ্ছেরা মাতা বলিয়া 
নির্দেশ করেন। স্বন্দপুবীণের লিখিত বচন যোগচিন্তামণিতে বাখ্যাত 
হইয়াছে যে, নিদ্রিত পুরুষের একবার শ্বান প্রশ্বামের যে সময) এভবৎকাল 

প্রাণায়াদের মাত্রা বলিয়া কণিত হয় । সাদ্ধদ্বাদশশ্বাসের কলকে৪ 

প্রাণায়ামকাল বলা যায় আর ছয়শ্বাসে এক পল হয়। স্থুতরাং মাঞ্ধ 

ছুই পলই প্রাণায়ামের কাল সিদ্ধ হইল । অতএব সার্ধ দ্বাদশমাব্রাসন্থিত 

যে প্রাণায়াম ভাঁহাই উত্ত প্রাণায়াঁ বলিনা কথিত হয়। ইহাতে পূর্ববো, 
দাহত লিঙ্গপুরাণব্চন ৪ গোঁরক্ষবাকোর বিরোধ নাই, কিন্ত সেই স্থলে 
দ্বাদশমান্রাবিশি্ প্রাণারাসই 'অধমগ্রাণায়াম বলিয়া কথিত মাছে, এইরূপ 

আশঙ্কা! হইতে পারে । স্বন্দপুর্ণে লিখিত আছে যে, অনতিজ্রুত ও 
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প্রদদ্যাচ্ছে।টিকাঁং যাবস্তীবন্বাত্রেতি শীয়ত ইতি স্কদ্দপূরাণাৎ। শঙ্গুঠান্থুলি- 
মোক্ষং চ জান্বোশ্চ পরিমার্নং ৷ প্রদদ্যাচ্ছোটিকাং যাবভ্তাবন্মাত্রেতি 

গীয়তে ইতি চ স্কন্দপুরাণাৎ। অগ্গুষ্ঠো মান্রী সংখ্যায়কে তদেতি দত্বা- 
ব্রেয়বচনাচ্চ। লিঙগ্গপুর।ণগোরক্ষাদিবাঁকোর্ষেকচ্ছোটিকাঁবভ্িনস্ত কালম্তয 

মাত্রাত্বেন বিবক্ষিতত্বাহ। যাঁজ্বক্ধ্যাদিবাকোষু ছোটিকানয়াবক্ছিন্স্ত 

কালস্ত মার্রাত্বেন বিবক্ষণাৎ ত্রিগণস্।ধনস্তে হমত্বং তত্রাপুযুঞ্চমিত্া- 

বিরোধঃ | সন্গদেষু যোৌগসাধনেবু প্রাণারামো সৃখ্যস্তৎসিদ্দৌ প্রত্যাহার1- 

দীনাঁং সিদ্ধেঃ। তদসিদেী গ্রত্যাহারাদ্যসিন্বেশ্চ । বস্কতন্ত প্রাণায়াম 

এব প্রত্যাহরাদিশব্দৈনিগদ্যতে । তথ। চোক্জং ঘোগটিস্তামণৌ । প্রাণ 

মাম এবাভ্যাসর্লমেণ বর্ধমানঃ প্রত্যাহাবধ্যানবাবখাসমাধিশব্বৈরুচাত 

ইতি । তদুক্তং হ্কন্দপুরাণে- প্রাণায়ামবিষট কেন প্রত্যানর উদাহ্বতঃ | 

প্রত্যাহ।রদ্বিষট কেন ধারণ! পরিকীঙিত।। ভবেদীশ্বরস্গত্যৈ প্যানং 
দ্বাদ্রশধাঁরণং। ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিবীয়তে । যতসমাঁধোঁ পরং 

অনতিবিলদ্ব ভবে জানুগ্রদরক্ষিণ করিষ। ছোউকা, আর্াৎ অনুষ্ঠটতর্জনী 

ধবনিকরত প্রাণায়াম করিবে । ক্বন্দপুরাণে আর শিখিত আছে যে, 

অন্গুষ্টাঙ্থুলির মোক্ষ এবং জান্ুর পরিমাজ্জন কহিয়! ছোটিকা পর্যন্ত 
পুর্তেক্ত মাত্রার প্রাণায়ীম কন্িবে। অতএব লিগপুরাণে ও গোরক্ষাদি 

বচনেও এক এক গেটিকাঁবস্চম্নক(লই প্রাণায়ানেব মাআ। বলিক্সী বিব- 

ক্ষিত আছে। যাঁজ্বন্কাদিবাক্যেও জোঁটিকাবচ্ছিনকালই গ্রাণায়ামের 

মাত্রা বলিষা। কথিত হয় । যশপ্রকর যেগসাধন আছে) তাহাদেগেৰ 

মধ্যে গুঅংযীঅই গুন, থেছেভু গজ বিজ হইলে হয হর, 
সিপ্ধি হয়, আর প্রাণায়াম দিপ্চি না হইসে গ্রভ্যাহারাদধিও পিদ্ধ হইতে 

পারে না। বাস্তবিক প্র।ণায়ানই প্রতাহারাদিশব্দে কথিত হয়। গোঁগ- 

চিন্তামণিতে উক্ত আছে যে, প্রাণায়ামহ ক্রমশ বৃদ্ধি গাইয়া প্রত্যাহার, 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধিশব্ষে অভিহিত হইয়া থাঁকে। ক্বন্ধপুরাণে উক্ত 

আছে যে, দ্বাদশবার প্রত্যাহার হইলেই ধারণ! হর, দ্বাদশ ধাব্ণাকে ধ্যান 

বল? যায় 'এবং দ্বাদদশধ্যানে সমাধ হইয়া! থাকে । এই সমাধি হইলেই 
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জ্যোৌতিরনন্তং ম্বপ্রকাণকং । তশ্মিন দু্টে ক্রিয়।কাওয়াঁতায়াতং নিবর্ঘত 

ইতি । তথা ধারণ! পধনাড়ীভির্ধযানং স্াৎ ষষ্টিনাড়িকং। দিনদ্বাদরশ- 

কেন স্তাঁৎ সমাবিঃ প্রাণসং্বম।দ্রিতি চ। শোরক্গীদ্দিভিরপ্যেবমেবোক্তং 

অন্রৈব ব.ব্ন্ছা। কিঞ্চিদিনদিচঙ্জারিংশদ্বিপলা গ্রঃ কনিষ্ঠ প্রাঁণাবামক।লঃ 

নইবকচ্ছেণটিকাবচ্ছি্নস্ত বা।লন্ত মাতরত্ববিবঙ্ষবা দ্বাদশমাত্রকঃ কাঁলঃ । 
কি'কদনচতুরশীভিবিপলাঙ্বকো। মধন্যনপ্রাণায়ামকালঃ। অয়ম্কিচ্ছে!- 

ুপ্হশ। 

চম্ম ৪ -খ 

তি 

কাবচ্ছিন্নন্ত কলন্ত মাত্রাতবিবঙ্ষর1 চতুর্দিংশভিমাত্রকঃ। পদ বিংশত্য- 

তরশহবপলাম্সক উত্তমঃ গ্রাণারামবাালঃ ॥ অয়মেকচ্ছে।টিকা বচ্ছিনহ) 

কালন্ত মাত্রীত্ববিবক্ষয়া ষটত্রিংশন্সাত্রকক!লঃ। ছেোঁটিকা য়া বচন 

লন্ত মাত্রাত্ববিবক্ষয়া তু ছ্বাদশমাত্রক এব। বঙ্ধপুব্ধকং গদ্বিংশতা 

তত কা (বপর্ধ্যন্তং যদ! প্রাণায়ামস্থ্রর্যং ভবতি তদ! প্রাণো বর্গ রদ, 

গচ্ছতি। ব্রদ্মরন্ধ,ং গতঃ প্রাণো যদ| পণঃ £বিংশতিপলপব্যস্থং ভিষউতি দা 

প্রত্যাভারঃ । যদা পঞ%্ঘটিকাপব্যন্থং তিষতি তদ1 ধারণ! । যদ। ষ্টি- 

মা তিষ্ভতি তদা ধ্যানং। যদা ছাদশদিনপর্ধ্যন্তং তিষঠতি তদ। 

সমধিঞবভীতি সর্দং রম্ণীর়ং ॥ ১২ ॥ 

/* 

অনন্ত শ্বগ্রকাশনান গব্ঘজ্যোভি প্রকাশিভ হয় | এই গবমজ্যোতির 

ঞ্নাকাও এবং বাহায়াত নিবৃত্ত হয়। শান্তান্তরে উত্তর 

তআছে থে, পঞ্চঘটক। প্রাণসত্যম কদিলে ধারণ। হয়, ফন্ঘিটিকা গ্রাথ- 

লংঘনে ধ্যান এবং ছাঁদশদিন গ্রাথমংদম ককতে পারিনেই সমাধি 

ভইরা থাকে । গোরক্গ-এাভাভ মোগিগণও এইরূপ বাওনা গাকেন। 

এইল্ণ উঠাই ব্যনৃদ্থা হইতেছে নে, কািধ্দুনদিনারিংশহপ্লসময়ই 

কনিগ্ঠ প্রাণায়াদের কাল, কিঞিদুনচগরমীতি বিপলীঘ কালই মধ্যম- 

প্রণায়ামের সময় এবং পক বিৎন্াধিকশতনতখ্যক  খিপনকালই উিসুন- 

'াথাঁয়ানের সময । অতএব জানা ॥। যে, যখশ পক্খশাধিকশতসংখ্যক 

বিপলকাঁল প্রাণসংমম হয়, তখনই প্রাণ ত্রদ্ধরদধে, গন করিয়া, পঞ্চ, 

বি.শতিগল পধ্যন্ত অবন্টিতি করিলেই প্রত্যাহার হন । ব্খন এ প্রাণ 

গঞ্চঘটিকা পর্যন্ত ব্রদ্গরদ্ধে, অবস্থান করে, তখন ধারণা হয়, যখন যষ্টি 
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জলেন শ্রমজাঁতেন গাত্রমর্দনমাচরেহ | 

দৃঢ়তা লঘুতা চৈব তেন গাত্রস্য জাঁয়তে ॥ ১2 ॥ 
অভ্যানকালে প্রথমে শল্তং ক্দীরাজ্যভোলনম্। 

ততোহুভাাসে দৃটীভতে ন তাদৃউ্নিয়ম গ্রহ? ॥ ১৪ | 

যথ। শিংহে! গজে] ব্যাঘ্রে! ভবেদশ্যঃ শনৈঃ শনৈঠ | 
৭ সপ পাপা শী পিপিপি সপান পপি এ পা পপপাসপ্সা | পা? আর 77 

প্রাণাবামান [নভ্যপতঃ স্বেদোজাতে বিশেষমাহ ॥ জলেনেতি -আমাঁহ- 

প্রাণায়ামাভ্যানশমাজ্জাতং তেন জলেন প্রন্বেদেন গাত্রশ্ত শবারস্ত 

মর্দনং তৈলাভ্যঙ্গ বদ[চরেত কুর্ধ্যাৎ। ভেন মন্দনেন গাত্রন্ত দৃঢ়ত! দাঁং 

লবুতা জীড্যাভাবো জাতে প্রাদুভবতি ॥ ১০ ॥ 

অথ এথমোত্তরাভ্যাসয়োঃ ক্ষীরাদিনিয়মানাঁহ। আভ্যাসপকাদ ইতি 

শ্ীরং চুগ্ধমাজ্যং ৃতং তদবুক্তং ভোজনং ্দীরাজ্যভোজনং। শাকপাথি- 
বাদিবৎ রানা কেবলে কুস্তকে দিদ্ধেইন্যাসো দৃঢ়ো ভবতি স্গষ্ট- 

মন্যতৎ ॥ ১৪ ॥ 

হাদ্িবচ্ছনৈরেব প্রাণং বশয়েন সহসেতাহ | যগেতি_বথ। যেন 
শশী শি শশা শা শি শি ৮ শা টি শি ও - শা পা শা ৮ শিস 

ঘটিক। পর্দ্যন্ত গ্রাণেব ব্র্গারন্দে, অবপ্তান হম, তখন ধ্যান হইয়! থাঁকে। 

আর যখন উক্ত প্রাণ দ্বাদখদিন পর্য্যন্ত প্র্গরঙ্গে অবস্থিতি করে, তখনই 
সাধকের সমাধি হয় ॥ ১২ ॥ 

প্রাণায়াম শভ্যাস করিতে করিতে যখন সাধকের গাতে ঘর হইতে 
থকে, তখন সেই আমজাত ঘর্মমজলদ্বারা তৈলমন্দনের স্তায় গাত্রমন্দন 

করিবে। এইরূপ অঙ্গমর্দন করিলেই গাত্র লঘু ও দৃঢ় হয়, তখন আর 
শরীরে কোনরূপ জড়তা থাকে না ॥১০। 

প্রাণায়ামের প্রথম অভ্যাসকালে ছুপ্ধ ৪ ঘ্বতমিশ্রিত অন্াদি-ছোজন 

করিবে । অনন্তর যখন প্রাণায়ামের অভ্যাস দৃ়ীভূত হইবে, অর্থাৎ 

কুগ্তক্ সিদ্ধ হইবে, তখন আর উক্ত নিয়মের আবশ্যক নাই, ক্ষীরাদিবুক্ত 

অন্নাদি ভোজন না কর্ধিলেও দোঁব হয় না ॥ ১৪ ॥ 

ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াঁম শভ্যাস করিতে হয়। যেমন সিংহ, হস্থ্ী, ব্যাপ্ত 
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তখৈব সেবিতো! বায়ুরন্যথা হ্তি সাঁধকম্ ॥ ১৫ ॥ 

গ্রাণায়মাদিযুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবে । 

অযুক্তাভ্যানযোগেন সর্বরোগলমুন্তবঃ ॥ ১৬ ॥ 

হিক্ক। স্বাঁমশ্চ কাঁসস্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঁঃ | 
সপ হিসি শশী শীত পসপিিসীা পিস | পিসিতে শি দশা লে ৮ সতশ্ি্ট সমল আস পি পন লল ০৮ শা শাস্পেশ্ীপিপিশস্পসপীশীশিশ শী শী শশা শাশ্পিশীপাসসত 

গ্রকারেণ সিংহো মুগেক্দ্ো গজো | বনহ্স্তী বাঃ শাদ লঃ শটনঃ শনৈরেৰ 

বগ্ঠঃ স্বাধীনে। ভবেন্ন সহস। তখৈব তেনৈব প্রকাঁবেণ সেবিতোহ্ভ্যন্তে 

বাযুঃ প্রাণে বন্তো ভবেহ। অন্তথা মহল! গৃহ্যমাণঃ সাঁদকমভ্যাঁসনং হৃগ্ঠি 

সিংহাদিবৎ ॥ ১৫ ॥ 

যুক্তাযৃত্তয়োঃ ফলমাহ। প্রাণায়ামেনেতি-আহ।রাদিযুক্তিপূর্কো! 

জালন্দরাঁদ্রিবন্গযুক্তিবিশিষ্টঃ প্রাণায়ামে। যুক্ত ইত্ভাচাভে । তেন সর্দরে(ণ- 

ক্ষয় সর্বেষাং বোঁগাঁণাং ক্ষয়ো নাশে। ভবেহ। অভান্ত উক্তবুক্তিরভিতো 

যোশ্ভ্যাসস্তদঘুক্তেন প্রাণাঁয়ামেন সর্দরোৌগসমুদ্ধবঃ সর্বেষাং বোগাণাং 

সম্য গুদ্ভন উৎপত্তির্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ 
অযুক্তেন প্রাণায়ামেন কে রোগা ভবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ । হিক্ষেতি-- 

হিক্কাশ্বাসকাঁসা রোগবিশেষাঃ শি কর্ণ | চাক্ষেিণী চ শির: কর্ণাঙ্ষি 
স্পা ও শশী াপাপশাশপীটীট পপি পপি কাশি পো? শট টা শান প্পাাটশ্পপপীপাপশীপা শশী তা - রি 

স্পা পাশপাশি শি 

ইহাদ্দিগকে ক্রমে ক্রমে বশীভৃত করিতে হয়, হ্টাঁং তাহাদিগকে বশী ভত 

করিতে গেলে অনিষ্টের সম্ভব 'আাছে, অর্থাৎ সি"্ভাঁদিরা বশীকারককে 

বিনাশ করে, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে প্রাণসংযম জায়ত্ত কবিবে, অন্তথা সাঁধ- 

কের বিনাঁশ হইবার সম্ভব আছে ॥ ১৫ ॥ 

প্রাণ।য়ামের অভ্যাসকালে আহারাদির নিস্সম পালনপুর্র্বক জালদ্ধর 

বন্ধবিশিষ্ট হইয়! প্রাণায়াঁম করিবে, তাহাহইলে সাধকেব সর্বরোগ ক্ষয় 
পাঁয়। আর উক্ত নিয়মার্দি পালন না করিরা যদি ফেহ প্রাণায়াম 

অসভ্যাস্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে সাধকের সর্বপ্রকার রোগ 

হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ 

অনিয়মে প্রাণায়াম করিলে কি কি রোঁগের সম্ভব শাছে, তাঁহ।ই 

কথিত হইতেছে | যে ব্যক্তি পৃর্সোক্ত নিরমপালন না করিয়! প্রাণারাম 
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ভবন্ত বিবিধা রোগাঃ পবনস্থ প্রকোঁপতঃ ॥ ১৭ ॥ 
যুক্তং যুক্তং ত্যলেদ্বাঁ়ু" যুক্তং যুক্তং চ পুরয়ে 

যুক্তং যুক্তং চ বপ্লীয়াদেবং গিদ্ধিমবাপ,য়াু ॥ ১৮ ॥ 

যদ! তু নড়ীশুদ্ধি? স্তান্তথ। চিহ্নাঁনি বাহাতঃ | 

কায়ম্য কৃশতা | কানিতদা জায়েত নিশ্চিতমৃ ॥১৯। 
স্পা পপ পপ সপে সস পি পিসি সাপে শশা ৮ শি শপ শিশাপাীশীপপিা 

বেদনাঃ শিরঃকণাক্ষিবেদনা বাবিধা নানাবিধ রোগ। জরাদয়ঃ ৷ পৰনস্ত 

বায়োঃ প্রকোপতো। ভবন্তি ॥ ১৭ ॥ 

ঘতঃ পবন গাকোপতো বিবিধা রোগা ভবন্ত্যতো। যুক্তং যুক্ত- 
মিতি-বাযুং প্রাণং যুজং গুপ্ত ত্যজেৎ । রেচনকালে শনৈঃ শনৈরেবর 
রেচয়েম বেগতঃ ইত্যর্থঃ। সুন্তং যুক্তং ন্ চাল্সং নাধিকং চ পৃরয়েৎ। 

যুক্তং যুক্তং চ জাঁলঞ্জরবন্ধ1!দদুক্তং বন্ধীয়াৎ কুস্ভয়েৎ। এবমভ্যসেচ্চে২- 
সিপিং হঠসিগ্থিমবাপ্রয়াহ 1 ১৮। 

যুক্তং গ্রাণায়ামমভ্যপতো জ।ষমীনাঁণ। নাডীশুদ্ধের্লক্ষণমাহ দ্বাভ্যাং। 

যদাত্বিতি_ঘর্দা তু যন্মিন কালে তু নাড়ীনাঁং শুদ্িম্মলর।হিত্যং স্তান্তদা 

বাহতো বাহানি সার্দমবিভন্তিকস্তসিঃ চিহ্নানি লক্ষণানি তথ।শঝে- 

করে, তাঁহ।র বাঁঘু প্রকুপিত হয়, তাহাহইলে সেই সাধকের হিক্া, শ্বাস, 
কাস, শিরঃপীড়। ৪ কর্ণশূল-প্রইতি নানাপ্রকার রোগ জন্বিয়া থাকে ॥১৭1 

যেহেতু অধুক্ত প্রাণায়ামে বানু প্রকুপিত হইয়! বিবিধ রোঁগ উত্পাদন 
করে, অতএব রেচনকালে অল্পে অল্পে বায়ু রেচন করিবে, পুরণকালে 

অল্পে অল্পে বায়ু পুরণ করিবে এবং কুম্তককালেও অল্পে অল্নে কুস্তক 
করিবে । এইরূপে নিয়মপুর্মক প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই সাধক 

সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১৮ & 

যে ব্যক্তি নিয়মপুন্বক প্রাণায়াম মভ্যাস করে, তাহার নাড়ীসকল 

শুদ্ধ হয় এবং শারীরিক নাড়ীশুদ্ধ হইলে তাহার এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 
পয়। যেকালে নাড়ীসকল শুদ্ধ হইয়! মলরহিত হয়, সেই সময়ে শরী- 
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বথেস্টধারণং বায়োরনলম্য প্রদীপনম্ | 

নাদাটিব্যক্িরারোগ্যং জাঁয়তে নাড়িশোঁধনাহ ॥ ২০ ॥ 

মে'শ্লেসাধি কঃ পুর্ববং ষট্কম্মীণি সগাচরে 

হস্ত নাচ রেভা'ন দোঁষাণাঁং সমভাবতঃ 1! ২১ ॥ 

রঃ । তত! টা কায়ভ্েতি লি দেভ্ন্ত 

১ স্ক্রয 1 তু এ শত চাস কৃশ্ভা কার্য কাস্তিঃ স্থক্চনিশ্চিতং জায়তে ॥১৯ 1 

বাঁচে।ঃ প্রাণ বথেষ্টং বহুবারং ধারণং কুস্তকেনু। অআনলন্ত জঠ- 

লাগে প্রদাগনং প্রকুষ্টা দীপিনাদন্ত ধ্ৰবনেব্্রিব্াক্তিহ প্াকট্যমারোগ্যম- 

রোগতা নাডিদসনানাডীনাং শোধনাসলরাহ্ভ্যাজ্জাবতে ॥ ২০ ॥ 

(ক্যে উপাধ়ান্থরমাহ । মেদশ্লেক্াধিক ইতি-_মেদশ্ শ্রেশ্সা 
৬ 

ঢচ মেদক্েগাণৌ তাবধিকৌ যন্ত স্ রি পুকষঃ | পুর্ব" প্রাশাগানা- 

ভান!হ প্রাছনতু প্রাণায়ামাভননকালে ঘউ কন্মাণি বক্ষ্যমাণানি সনাঁচরেং 

সম্াগতিদেহ। আগ্যস্থ মেদশ্সেদ্াপিক্যর ৫ ভানি ঘট কম্মাণি নাঁচরেহ। 

তত্র 7 [ণ,” বাভপিন্তকফানা” সমস্ত ভাবঃ সমভাঁবঃ সমত্থং 

তল্থদেোবাএ1হ সলনবাদিত্যর্থ ॥ ০১৪ 

বরের কৃশত তালনিত হ হয় এবং কান্তি বৃ পায়। এই সকল লক্ষণদ্বার।ই 

নাভীর গুদ্ধি জানা বাঁর। 

আাঁর নাঢীশু ্ঠি আন্যান্য লক্ষণ ও দৃষ্ট হইয়া! থাকে । প্রাণবাসুর 

ধারণ করেলে, রে কুন্তকি/দ্ধ হইলে জঠরাগি প্রদীপ হয়, কগনাদ 

কগিহ হয় এবং শারীরিক রোৌগসকল বিনাশ পায়। নাড়ীশুদ্ধি হইলে 
সাধকের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 

দে ব্যক্তির শরীরে মেদ ও গ্রেম্সার আধিক্য থাকে? সেই ব্যক্তি 

গ্রাণায়াম অভ্যাসের পুর্বে বক্ষ্যঘাণ ষট কন্্ম উত্তমন্ূপে আচরণ করিবে। 

যে ব্যক্তির মেদ ও শ্নেম্মার আধিক্য নাই, সেই সাধক এই ষট কর্ম করিবে 
না, যেহেতু তাহার শরীরে বাত, পিত্ত ও ক্ষের সমতা আছ; অতএব 

তাঁচার ষট কর্্দাচরণের আাবশ্তক নাই ॥ ২৯ ॥ 

এল ০০ ০৮ পাদ শি শ্ 
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ধৌতির্ববস্তিস্তথ! নেতিস্ত্রাটকং নৌলিকং তথা । 
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কন্্ধাণি প্রচঙ্ষতে ॥ ২২ ॥ 
কর্্মষট্কমিদং গোপ্যং ঘটশোধন কাঁরকষ্ । 
বিচিত্রগুণসন্ধায়ি পুজ্যতে যোগিপুঙ্গবৈহ ॥ ২৩ ॥ 

- ষট্কর্মাণুপদিশতি ধৌতিরিতি স্পষ্টং ॥ ২২ ॥ 
ইদং রহস্তমিত্যাঁহ কর্মযট্কমিতি । ঘটস্ত শরীরস্ত শোধনং মলাপনয়নং 

করোতীতি ঘটশোধনকারকমিদসুদ্দিষ্টং কর্মমণাং ষটুকং ধৌত্যাদ্দিকং 

গোপ্যং গোপনীয়ং । যতঃ-বিচিত্রগুণসন্ধায়ীতি বিচিত্রং বিলক্ষণং 

গুণং ষট্কর্ম্মরূপং সন্ধাত্ুং কর্ভ,ং শীলমন্তেতি বিচিত্রগুণসন্ধায়ি যোগি- 

পু্গবৈর্যোগিশ্রেষ্ঠেঃ পুজ্যতে সৎক্রিয়তে । গোপনাঁভাবে তু বট্ কর্্মক- 

মন্তৈরপি বিহিতং স্তাপ্দিতি যোগিনঃ পুজ্যত্বভাবঃ প্রসজ্যেতেতি ভাঁবঃ 1 
এতেনেদমে ব কর্্মবট্কস্ত মুখ্যং ফলমিতি ছুচিতং। মেদশ্রেক্সাদিনাশস্ত 
প্রাণায়ামৈরপি সম্ভবাৎ। তছুক্তং__ষ্ট্কর্মযোগমাপ্পোতি পবন।ভ্যাস- 

তত্পর ইতি পুর্বোত্তরগ্রন্থস্তাপ্যেবমেব স্বারস্তাচ্চ ॥ ২৩ 

পৃর্ববশ্লে(কে যে ষট্কর্ম্মের কথ। উক্ত হইয়াছে, তাহ1 কথিত হই- 
ভেছে।_-ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি। 

যোগিগণ ইহাদদিগকেই ষটকন্ম বলয়] থাকেন ॥ ২২ ॥ 
পুর্বধোক্ত ধৌতিপ্রভৃতি ষট্কর্্ম শরীরশোধন কুরে, অর্থাৎ শরীরগত 

মলাপনয়ন করিয়। থাকে, এই সকল কর্মী অতি গোপনে সাধন করিতে 

হয়। এই ষট্কর্্ম সাধনের বিবিধ গুণ সম্পাদন করিয়! থাকে, এই 
নিমিত্ত যোগিগণ ষট্কর্মের আদর করিয়। থাঁকেন। অন্তান্ত বিবিধ 

গুণ হয় বলিয়াই উক্ত ষট্কর্মের সাধন আবশ্তক। কেবল মেদশ্নেক্ষ 
বিনাশুমাত্র উক্ত ষট্কর্ম্নের ফল নহে, যেহেতু প্রাণায়ামদ্বারাও মেদ ও 

শ্লেম্মার বিনাশ হইতে পারে। শ্ন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি 

গ্রাণাক্াম যোঁগীভ্যাসে তৎপর, সেই ব্যক্তি ষট্কর্ম আচরণ করিবে ॥২৩1 
৪৯ 
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তত্র ধোৌতিঃ। 

চতুরসুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশায়তম্। 

গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বস্ত্র শনৈগ্রসেৎ ॥ ২৪ ॥ 
পুনঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতছুদিতং ধোঁতিকর্ম্ম তৎ। 
কামশ্বানপ্লীহকুষ্ঠং কফরোগাঁংশ্চ বিংশতিঃ। 
ধোৌঁতি কণ্ম প্রভাবেন প্রয়ান্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫1 

ধৌতিকর্শীহ চতুরম্থুলমিতি চতুর্ণামসুলানাং সমাহারশ্চতুরস্কলং চতু- 
রজুলং বিস্তারে। যন্ত তাদৃশং হস্তাঁনাং পঞ্চদটৈবায়তং দীর্ঘং সিক্তং 

জলার্রং কিঞ্চিদুষ্জং বন্ত্রং পটং তচ্চ ুশ্মং নৃতনোক্ীশাদেঃ খণ্ডং গ্রাহাং। 
গুরণোপদিষ্টো যে মার্গে। বস্ত্রগ্রসনগ্রকারস্তেন শনৈর্মন্ম্মন্দং কিধিৎ- 

কিঞ্চিদ্গ্রসেৎ। দ্বিতীয়ে দিনে হন্ডদ্বয়ং তৃতীয়ে দিনে হস্তত্রয়ং। এবং 

দিনবৃদ্ধা। হস্তমাত্রমধিকং গ্রসেৎ ॥ ২৪ ॥ 
তন্ত প্রান্তং রাজদস্তমধ্যে হঠে সংলগ্নং কৃত্বা নৌলীকর্মণোদরস্থবস্্রং 

সম্যক চালয়িত্বা। পুনঃ শনৈঃ গ্রত্যাহরেচ্চ তদ্বন্তরমুদিগরেনিফাসয়েচ্চ। 

তদ্ধোতিকর্ম্মোদ্দিতং কথিতং পিটদ্ধঃ। ধৌতিককন্ণঃ ফলমাঁহ-_কাঁদ- 

এইক্ষণ পূুর্বেবাক্ত ষট কর্মের মধ্যে ধৌঁতিকর্ম্ের লক্ষণ নিরূপণ 

করিতেছেন ।-_চতুরভ্ুল বিস্তৃত পঞ্দশহস্ত দীর্ঘ নূতন হঙ্ষবস্ত্রথণ্ড গ্রহণ 

করিয়! তাহা! জলসিক্ এবং কিঞ্চিৎ উঞ্জ করিবে । অনস্তর গুরুর 

উপদেশান্ুসারে এ বস্ত্রথণ্ড গিলিতে থাঁকিবে। একদ। সমুদায় ন! 

গিলিয়! ক্রমে ক্রমে গিলিতে অভ্যান করিবে, অর্থাৎ প্রথমদিনে এক 
হন, দ্বিতীয়দিনে দুই হস্ত এবং তৃতীয়দিনে তিন হস্ত পরিমিত বস্ত্রথণ্ড 

গ্রাস করিবে। এইরূপে ক্রমত এক একদিনে এক এক হস্ত বৃদ্ধি করিয়! 
সমুদায় বন্রখণ্ড গ্রাস করিতে অভ্যাদ করিবে । যখন সমুদায় ব্রণ 

গ্রাম করিতে পারিবে, তখন বন্ত্রগ্রাস করিয়! সেই বস্তরধণ্ডের প্রান্তভাগ 
প্রধান দত্তত্বার| ধারণ করিয়া রাখিবে এবং ০নৌলী বর্শদ্বারা উদর মধ্য- 
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নাভিদদ্বজলে পায়ে ন্যস্তনালোতকটাসনঃ। 
আধারাকুঞ্চনং কুর্ধযাৎ ক্ষালনং বস্তিকন্ম তৎ ॥ ২৬॥ 

শ্বসেতি কাদশ্চ শ্বানশ্চ শ্রীহা চ কুষ্ঠং চ। সমাহারদন্দ:-কাসাদয়ে! 

রোগবিশেষাঃ বিংশতিসংখ্যাকাঃ কফরোগাশ্চ। ধোৌতিকম্মণঃ প্রভা- 
বেন গচ্ছন্ত্যেব ন সংশয়ঃ নিশ্চিতমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

_ অথ বস্তিকর্মাহ নাভিদস্লেতি_-নাঁভিপরিমাণং নাভিদস্ং। পরিমাণে 

দপ্নচ প্রত্যয়ঃ ৷ তশ্মিন্নাভিদন্সে নাভিপরিমাণে জলে নদ্যাদিতোঁয়ে পান্ধু- 

গুদং তন্মিন্ন্তন্তো নালে! বংশনাঁলে। যেন কনিষ্টিকা প্রবেশযোগ্যরন্ধ- 
যুক্তং ষড়ঙ্কলদীর্ঘং বংশনালং গৃহীত্ব! চতুরস্কুলং পায়ৌ প্রবেশয়েৎ। 
অস্কুলিদ্য়মিতং বহিঃ স্থাপয়ে। উতৎকটমাসনং যন্ত স উতৎ্কটাসনঃ। 

গাঞ্চিদ্বয়ে ক্ফিচে। বিন্যস্ত পাদান্থলিভিঃ স্থিতিরুৎকটাসনং। আধারম্তা- 

কুঞ্চনং যথা জলমন্তঃ প্রবিশেত্তথা সঙ্কোচনং কুর্যযাৎ। অন্তঃ প্রবিষ্টং 

জলং নৌলিককন্মণ চালয়িত্বা ত্যজে। ক্ষালনং বন্তিকর্ম্মোচ্যতে-_- 

গত বন্ত্রথগ্ড সধ্পলিত করিয়া অন্নে ল্লে সেই বস্ত্রখণ্ড উদ্দিগরণ করিবে। 

ইহাকেই সিদ্ধ যৌগিগণ ধৌতিকন্দ্ম বলিয়! নির্ণয় করেন। এই ধোঁতি 
কর্ম অভ্যাস করিলে সাধকের কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ এবং বিংশতি প্রকার 

কফরোগ বিনাশ পায় । ধৌঁতিকর্শ প্রভাবে নিশ্চয় পূর্বোক্ত রোগ- 
সকন গমন করে ॥ ২৪-২৫॥ 

এইক্ষণ বন্তিকন্্ম নিরূপণ করিতেছেন ।--নাভি পরিমিত নদ্যাদির 

জলমধ্যে উৎকটাসনে অবস্থিত হইয়। কনিষ্ঠীঙ্ুলি প্রবেশ যোগ্য ষড়ঙ্থুল- 

গরিমিত বংশনল গ্রহণ করিবে ।* অনন্তর গুহ্দ্বার দিয়া সেই বংশ- 
নালের চারি আঙ্গুল উদরমধ্যে গ্রবেশিত ফরিয়। ছুই অনুলমাত্র বাহিরে 
রাখিবে। অনন্তর যাহাতে সেই বংশনলত্বার উদরমধ্যে জল প্রবেশ 

করিতে পারে, এইরূপে উদর সঙ্কোচন করিবে এবং উদরমধ্যে জল 

প্রবেশিত করিয়া! নৌলীকর্দদ্বারা মেই জলকে পরিচালিত করিয়া! সেই 
ংশনলদ্বার। পরিত্যাগ করিবে। এইক্ধপে উদরমধ্যে জল প্রবেশিত 
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গুলাপ্রীহোদরং চাঁপি বাতপিতকফোন্ভবাঃ। 

বন্তিকন্ম গ্রভাঁবেন ক্ষীয়ন্তে সকলাময়াঃ ॥ ২৭॥ 

ধৌভিবস্তিকন্দ্বয়ং ভোঁঞনাত্গ্রাগেব কর্তব্যং । তদনন্তরং ভোজনে 
বিলঘ্বোইপি ন কার্যঃ। কেচিত্ত,_ পূর্ববং মূলাধারেণ বায়োরাকর্ষণমভ্যস্ত 

জলে স্থিত্ব' পায়ো নাঁলপ্রবেশনমস্তরেণৈব বস্তিকর্্মাভ্যদন্তি। তথ! 

করণে সর্বং জলং বহির্ণায়াতি। অতো নানারোগধাতুক্ষয়াদিসন্ত বাচ্চ 

তথা বস্তিকন্্ম নৈব বিধেয়ং। কিমন্তথা স্বান্সীরামঃ পায়ো গ্স্তনাল ইতি 

ক্য়ীৎ ॥ ২৬ ॥ 

বস্তিকর্্ গুণানাহ দ্বাভ্যাং গুল্সপ্লীহোদরমিতি | গুলশ্চ গ্রীহা চ রোগ- 

বিশেষাঁবুদরং জলোদরং চ তেষাং সমাহারছন্দঃ। বাঁতশ্চ পিত্তং চ ক্ষশ্চ 

তেভ্য উদ্ভব! একৈ কণ্মারদবাভ্যাঁং সর্বেভ্যে! বা জাতাঃ সকলা: সর্বে আময়া 

রোগ। বস্তিকন্ম্রণঃ প্রভাবঃ সাঁমর্ঘ্যং তেন ক্গীয়ন্তে নশ্তন্তি ॥ ২৭ ॥ 

করিয়! উদরমধ্যভাগ ধৌতকরত জলপরিত্য(গ করিলেই বস্তিকর্ম হয়, 

অর্থাৎ এইরূপ উদর দ্দালনকে বস্তিকন্্ম বলে । এই ধোতিকর্ম ও বস্তি- 

কর্ তোজনের পূর্বে করিবে এবং ধোৌঁতি ও বন্তিকর্ম করিয়! ভোজনে 
বিলগ্ধ করিবে না। কেহ কেহ বলেন, পূর্বে মূলাধারে বায়ুর আকর্ষণ 

অভ্যাস করিয়! জলমধ্যে প্রবেশপুর্নক বংশনলব্যতিরেকে গুহদার দিয়! 

জলাকর্ষণ করিয়। বস্তিকর্শ অভ্যান করিবে । এইরূপ করিলে গৃহীত 

সমুদায় জল নির্গত হয় না, তাহাতে ন্[নাপ্রকার রোগ এবং ধাতুক্ষয়ের 

সম্ভব আছে, অতএব উক্ত প্রকারে বস্তিকর্দম করিবে না। বংশনল 

প্রবেশিত করিয়াই বস্তিকর্্ম কর! বিধেয় ॥ ২৬॥ 
বস্তিকন্্ন অভ্যাঁন করিলে সাধকের গুল্ম, প্লীহা, উদরী এবং বাঁতপিত্ত 

ও কফজন্য সকলগ্রকার রোগ বিনাশ পায়। বস্তিকর্শপ্রভাবে মকল- 

প্রকার রোগই ক্ষয় পাইন থাকে ॥ ২৭ | | 
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ধাত্বিন্দ্রিয়ান্তঃকরণগ্রসাঁদং দদচ্চ কান্তিং দহুনপ্রদীপ্তিমূ। 

অশেষদোষোপচন়ং নিহন্যাদভ্য স্যমাঁনং জলবস্ততি কর্মী ॥ ২৮ ॥ 

অথ নেতি2। 

সুত্রং বিতন্তি হুনিপ্ধং নাসানালে গ্রবেশয়েত। 

ধাত্বিতি-_মভ্যন্তমানমনুষ্ঠীয়মানং জলে ব্তিকন্ জলবস্তিকর্ধ্ম কর্তৃ 

দদ্যাদনুষ্ঠাতুরিতি শেষঃ। ধাতবেো রসাস্যঙ্াংসমেদোস্থিমজ্জা শুক্রাঁণি 

ধাতব ইত্যুক্ত। ইন্দ্িয়াণি বাক্পাণিপাদয়াযুপস্থানি পঞ্চ কর্মেক্ত্িয়াণি 

শ্রোত্রত্বক্চক্ষুজ্জিহ্বাপ্রাণানি পঞ্চজ্ঞানেত্দ্রিয়াণি চ অন্তঃকরণাঁনি মনো- 

বুদ্ধিচিত্তাহস্কাররূপাঁণি তেষাঁং পরিতাঁপবিক্ষেপশোকমোহগোরবাবরণ- 
দৈম্থাদিরাজসভতামনধর্্মবিনিবর্তনেন স্ুখপ্রকাশলাঘবাদিসাত্বিকধর্শীবি- 

ভবঃ প্রসাদস্তং কাস্তিং ছ্যতিং দহনন্ত জঠরাগ্রেঃ প্রদীপ্তিং প্রকষ্টাং দীপ্তিং 

চ। তথা--অশেষাঃ সমন্তা যে দোষা বাতপিত্তকফাস্তেষামুপচয়ং। 

এতদ্পচয়স্তাপুযুপলক্ষণং উপচয়াপচয়ৌ নিহন্তান্সিতরাং হন্তাঁ। দৌঁধ- 
সাম্যরূপমারোগ্যং কু্ধ্যাদ্দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

অথ নেতিকন্্মাহ হুত্রমিতি-বিতস্তি বিতন্তিমিতং বিতন্তিরিত্যুপ- 
সপ 

উস পিপসসপাপাপস পাশা িসীশি 

উক্ত জলবন্তি অভ্যাস করিলে রস, রক্ত; মাংস, মেদ? অস্থি, মজ্জা ও 

গুক্র এই সকল ধাতু; বাঁক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ঘে- 

ক্রিয় ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিক; জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় এবং মন, 

বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই সকল অস্তঃকরণ। ইহাঁদিগের পরিতাপ, 

বিক্ষেপ, শোকগ্রভৃত্তি তামসধর্থের নিবৃত্তি হুইয়! স্থখগ্রকাঁশ ও লাঘবাদি 

সাত্বিকভাবের আবিভাঁবরূপ গ্রীসন্নতা ও কাস্তি বৃদ্ধি পায়, জঠরাগির 

উদ্দীপন হয়, আর বাত, পিত্ত ও কফের হ্াসবৃদ্ধি নিবৃত্তি হইয়1] সাম্য- 

ভাব উপস্থিত হইয়া! থাকে ॥ ২৮ 

অনন্তর নেতিকম্ কথিত হইতেছে ।-দ্বাদশাঙ্গুল, অর্থাৎ যাবৎ পরি- 

মিত কুত্রদ্বার! নেতিকর্শম সাধিত হইতে পারে, তাবৎ পরিমিত সিদ্ধ) 
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মুখান্নিগ্ময়েচৈষ! নেতিঃ সিদ্ধৈনিগদ্যতে ॥ ২৯ 

লক্ষণমধিকন্তাপি । যাবতা হুত্রেণ সম্যক্ নেতিকর্্ম ভবেতাবদ্ শ্রাহাং। 

হশিগ্ধং হইিদ্ধং শ্রস্থ্যাদিরছিতং হুত্রং তচ্চ নবধা দশধ। পঞ্চদশধা বা 

গুণিতং হদৃঢ়ং গ্রাহাং। নাসা নাসিক সৈৰ নালঃ সচ্ছিদ্রত্বাত্ন্মিন্ 
গ্রবেশয়েংখ। মুখানির্গময়েনিক্কাসয়েৎ ততপ্রকারস্ত্বেবং। শুত্তপ্রান্তং 

নাসানালে প্রবেস্তেতরনাপাপুটমন্ুল্যা নিরুধ্য পুরকং কুর্ধ্যাৎ। পুনশ্চ 

সুখেন রেচয়েখ। পুনঃ গুনরেবং কুর্ববতে। মুখে ত্র প্রাস্তমায়াঁতি । তৎ- 
চত্রপ্রাস্তং নাসানহিঃস্থস্থত্র প্রান্তং চ গৃহীত্া। শনৈশ্চালয়েদিতি । চকারা- 

দেকশ্সিশ্নামানালে প্রবেশ্ট্েতরশ্মিনির্গময়েদিত্যুন্তং তত্প্রকারত্বেকশ্মি- 

শ্লাসানালে হুত্রপ্রাস্তং প্রবেশ্তেতরনাসাপুটমন্তল্যা নিরধ্য পুরকং কুর্য্যাঁৎ- 

পশ্চাদিতরনাসানালেন রেচয়েৎ। পুনঃ পুনরেবং কুর্বত ইতরনাঁপা- 

নালে হুত্রপ্রীস্তমায়াতি তন্ত পূর্ববচ্চালনং কুর্ধযাদিতি। অয়ং প্রকারস্ত 
বহুবারং কুর্বতঃ কদাচিত্তবতি । এষোক্তী। সিদ্ধৈরণিমাদিগুণসম্প্লৈঃ। 

তছুক্রং-_অবাপ্াষ্ট গুণৈশ্বর্যযাঃ সিদ্ধাঃ সডিনিরূপিত1 ইতি । নেতিগিগদ্যতে 

নেতিরিতি কথ্যতে ॥ ২৯ ৪ 

অর্থাৎ গ্রস্থিগ্রভৃতি দৌষরছিত নবধা দশধ1 অথবা পঞ্চদশধাগুণিত দৃঢ় 
হুত্র গ্রহণ করিয়া নাসারস্ধে, গ্রবেশপূর্ধক সেই হ্থত্র মুখ হইতে নিষ্া. 
মিত করিবে। তাহার ক্রম এই যে, সত্ব এক নাঁসারন্ধে, প্রবেশিত 
করিয়া অপর নাদারন্ধে, অঙ্কুলিত্বার| রোধপুর্বক কুস্তক করিবে। পুন- 
বর্বার রেচন করিলেই স্থত্রাগ্র মুখঘ্বারা নির্গত হইবে । অনস্তর এর হত্রের 
প্রাস্তদয় ধারণ করিয়া বারম্বার পরিচাীলত করিবে। এইনপে এক 
নাসারস্ধে, সুত্র গ্রবেশিত করিয়া! অপর নাসারন্ধ,দ্বার। নিক্রামণ করিবে । 
ইহার ক্রম এই যে,_-এক নানার্ক,ঘার শ্ত্রের একগ্রান্ত প্রবেশিত করিয়া! 
অপর নাদাপুট অঙ্গুলিম্বার! নিরোধপুর্বক পূরক করিবে। অনস্তর অন্ত 
নাসাদ্বার! বায রেচন করিলে এই নাপিকাদ্ারা হত্রপ্রাত্ত বহির্গত হইবে, 
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কপালশোধিনী চৈব দিব্যদৃষ্টি প্রদায়িনী । 
জত্রদ্ধজীতরোগেঘং নেতিরাশু নিহস্তি চ॥ ৩০ ॥ 
নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশ। সুক্ষমলক্ষ্যং সমাহিতঃ। 
অশ্রুদম্পাতপর্য্যস্তমাঁচার্যোন্ত্রাট কং স্মৃতম্ ॥ ৩১। 

নেতিগুপানাহ কপালশোধিনীতি-্কপালং শোঁধয়তি শুদ্ধং মল- 

রহিতং করোতীতি কপাঁলশোধিনী । চকারাগাসানালাদীনামপি এব. 

শব্দোহবধারণে । দিব্যাং হুক্্পদার্থগ্রাহিণীং দৃষ্টিং প্রকর্ষেণ দদ্াতীতি 

দিব্যদৃষ্টিপ্রদাক্ষিনী নেতিক্রিয়। জক্রণোঃ স্বন্ধসন্ধ্যোবর্থমুপরিভাগে জাতো। 

জব্রদ্ধজাতঃ সচাঁসৌ রোগাণাঁমোঘশ্চ তমাণ্ড ঝটিতি নিহস্তি। চকারঃ 

পাঁদপুরণে_ স্কন্ধো। ভূজশিরোংংশোইস্ত্রী সন্বী তন্তৈব জক্রণীত্যমরঃ ॥ ৩* ॥ 
 ত্রাটকমাহ নিরীক্ষেদিতি--সমাহিতঃ একা গ্রচিত্তঃ নিশ্চল! চাসো। 

দৃক্চ দৃষ্টিস্তয়| হুক্মং চ তল্লক্ষ্যং চ হুক্্লক্ষ্যমশ্রণাং সম্যক পাতঃ পতনং 
তৎপর্য্যস্তং। অনেন নিরীক্ষণন্তাবধিরুত্তঃ নিরীক্ষ্যে্ পশ্তেৎ-আচার্য্যে- 

ম্মতশ্যেন্দ্রাদির্ভিরিদং ত্রাটকং ত্রাটককর্ম্স শ্বতং কথিতং ॥ ৩১ ॥ 

এইরূপ করিলে পূর্ববৎ স্ত্রপ্রান্তদ্বয় গ্রহণ করিয়! চাঁলন। করিতে থাকিবে, 

ইহাকে সিদ্ধ যোগিগণ নেতিকর্ম্ম বলিয়। থাকেন ॥ ২৯॥ 
এইক্ষণ নেতিকর্মনের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন ।--উক্ত নেতিকম্মন 

সাঁধিত হইলে কপাল ও নাদিক। মলরহিত হইয়। বিশুদ্ধ হয়। আর এই 
নেতিকন্মন চক্ষুর হুক্ষাদর্শনশক্রিগ্রাদান করে; অর্থাৎ উক্ত কর্মসাধন করিলে 

সাধক দিব্য দৃষ্টিম্পন্ন হইতে পারে এবং উক্ত, কর্মসাধনবলে সাধকের 

স্বন্ধসন্ধির উপরিভাগে কোন রোগ জন্মিতে পারে না, পরস্ত উক্ত স্থানে 

কোন রোগ থাকিলে ও তাহ! ৰিনাশ পায় ॥ ৩৭ ॥ 

, অনস্তর ভ্রাটককর্ম কহিতেছেন ।-_-সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়। নিশ্চল" 

নয়নে কোন হুক্ষ বস্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে । যাবৎ সাধকের নয়ন- 

যুগল হইতে অশ্রপাত না হয়; তাবৎ এইব্নপে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে । 
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মেঁচনং নেত্ররোগাঁণাং তক্দ্রাদীনাং কপাঁটকঙ্। 

যত্বতস্্রাটকং গোপ্যং যথা হাঁটকপেটকম্ ॥ ৩২ ॥ 
অথ নৌলিঃ। 

অমন্দ।বর্তবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যতঃ। 
নতাংশো ভ্রাময়েদেষ। নৌলিঃসিদ্ধৈঃ, প্রচক্ষ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 

পিসী 

ত্রাটকগুণানাহ মোচনমিতি-নেত্রস্ত রোগা নেত্ররোগান্তেষাং 

মোচনং নাশকং তন্ত্র আ'দির্ষেষামালশ্তাদীনং তেষাং কপাটকং কপাউ- 

বাদত্তর্ধায়কমভিভাবকমিত্যর্থঃ। তন্দ্রা তাঁষসশ্চিন্তবৃত্তিবিশেষঃ। ত্রাটকং 
ব্রাটকাথ্যং কর্ম যত্তঃ প্রযত্বতঃ প্রযত্বার্দেগাপ্যং গোপনীয়ং। গ্রোপনে 

দৃষ্টান্তমাহ যথেতি-_হাটকন্ত স্থবর্ণস্ত পেটকং পেটী ইতি লোকে প্রসিদ্ধং 

যথা যেন প্রকারেণ গোপ্যতে তদ্বৎ ॥ ৩২ ॥ 

নৌলিকন্্াহ অমন্দেতি__নতৌ। নম্রী ভৃতাবংশৌ স্বন্ধৌ যস্ত স নতাংশঃ 

পুমানমন্দৌংতিশয়িতো৷ য আঁবর্তস্তশ্তেব জলভ্রমন্তেব বেগে! জবস্তেন 

তুন্দমুদরং। পিচগুকুক্ষী জঠরোদরং তুন্দং স্তনৌ কুচাঁবিত্যমরঃ। সব্যং 

চাঁপসব্যং চ সব্যাপসব্যে দক্ষিণবামতাঁগে। তয়োঁঃ সব্যাপসব্যতঃ। সপ্ত 

ম্যর্থে তসিঃ-ভ্রাময়েদত্রমতং প্রেরয়েৎ সিদ্বৈরেষা নৌলিঃ প্রচক্ষ্যতে 

কথ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 
সার 

মতস্তেন্দ্রপ্রভৃতি প্রাচীন আর্ধ্যগণ ইহাকে ত্রাটককর্শ্ম বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ 

এইক্ষণ ত্রাটককর্দের গণ নিরূপণ করিতেছেন ।--উক্ত ত্রাটককর্ধ 

সাধন করিলে, সাধকের নেত্ররোগ সকল বিনাশ পায়। এই ত্রাটককর্ম 

তন্ত্রাদির কপাটম্বরূপ, অর্থাৎ যে সাধক এই ভ্রাটককর্ সাধন করিয়াছে, 

তাহার তন্ত্রা উপস্থিত হইতে পারে না। যেমন মনুষ্যগণ স্তবর্ণপেটিক! 

গোঁপন করিয়া রাখে, সাধকগণ সেইনধপ এই ভ্রাটককর্া যত্বপূর্বক অতি 

গোপনে রাখিবে ॥ ৩২ ॥ 

অতঃপর নৌলিকর্স কহিতেছেন ।--সাঁধক আপন স্বন্বদ্ব় অবনভ 
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মন্দাগ্নিসন্দীপনপাচনাদ্িসন্ধাপিকানন্দকরী সদৈব। 
অশেষদোষাময়শোষণী চ হঠক্রিয়ামৌলিরিয়ং চ নৌলিঃ ॥ ৩৪ ॥ 
তক্ত্রাবল্লোহকণরস্থ রেচপুরে। নমস্ত্রমে৷। 

কপালভাতিব্রিথ্যাতা কফদোষবিশোষণী ॥ ৩৫ ॥ 

নৌলি গুণানাহ-_মন্দাগ্রীতি মন্দশ্চাঁপাবগির্জঠরাগরিস্তস্ত দীপনং সম্যগ্- 

দীপনং চ পাঁচনং চ ভুক্তান্নপপরিপাকণ্চ মন্দাগ্লিসন্দীপনপাচনে তে আদিনী 

যস্ত তন্মন্দাগ্রিসন্দীপনপাচনাদি তস্ত সন্ধীপিক। বিধারী। আদিশব্দেন 

মলশুদ্ধ্যাদি মদৈব সর্ধটদবানন্দকরী স্ুখকরী। অশেষাঃ সমস্তান্চ তে 

দোষাশ্চ বাতাদয় আময়াশ্চ রোগাস্তেষাং শোষণী শোষণকত্ত্রী হঠম্ 

ক্রিয়াণাং ধৌত্যাদীনাং মৌলিন্মোলিরিবৌন্তম। ধৌতিবন্ত্যোনোলিসাপে- 
ক্ত্বাৎ ইয়মুক্তা নোলিঃ ॥ ৩৪ ॥ 

কপালগাঁতিং তদ্গুণং চাহ--ভক্রাবর্দিতি লোহকারস্ত ভাগের মন" 

সাধনীভূতং চন্মন তদ্বত্সন্ত্রমেণ সহবর্তমানৌ। সমন্তরমীবমন্দৌ যৌ রেচপুরৌ 

করিয়। বামদক্ষিণ ক্রমে উদ্রকে ভ্রমিত করিবে । ইহাকে সিদ্ধ যোগি- 

গণ নৌলিকন্্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩॥ 
এইক্ষণ নৌিকর্ম্মফল বর্ণন করিতেছেন ।-_-এই নৌলিক্রিয়া সাধকের 

মন্দাগ্রির উদ্দীপন করে, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিকরিয়া থাকে । 
এই ক্রিয়াবলে সাধকের সর্বদা আনন্দ অন্ভূত হয়, মনঃগুদ্ধি হইয়! 
থাকে এবং উক্ত ক্রিয়া সাধনকরিলে সাধকের বাতি, পিত্ত) কফ এই 
দোষনয়ের সমতা হইয়। সমস্ত রোগ বিনাশ পায়। এই নৌলিকর্ম 

সর্বপ্রকার হঠক্রিয়ার শিরোভূতাঃ অর্থাৎ এই ক্রিয়! ব্যতিরেকে ধোতি ও 

বস্তিকন্্ন হইতে পারে না, অতএব এই ক্রিয়াই হঠযোগের প্রধান ॥ ৩৪ ॥ 

, এইক্ষণ কপালভাতি ও তাহার গুণ বর্ণন করিতেছেন ।--সাধক 
লৌহকারের ভন্ত্রার ন্তায় রেচক ও পুরক করিবে, অর্থাৎ লৌহকারের! 
যেমন তাহাদিগের অপন)দ্দীপক চর্মনির্সিত যন্তরকে একবার বাযুদধারা 

১৩ 
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ঘট্কর্্মনির্গতস্ৌল্যকফদৌষমলাদিকঃ। 
গাঁণায়ামং ততঃ কুধ্যাদনায়াসেন সিদ্ধযতি ॥ ৩৬ | 

প্রাণায়ামৈরেব সর্ব প্রশুষ্যন্তি মলা ইতি | 
আঁচাধ্যাঁণাং তু কেষাং চিদন্যৎ কন্ম নসম্মতম্॥ ৩৭ ॥ 

পর চা 

রেচকপুরকৌ কপালভাতিরিতি বিখ্যাতা। কীদৃশী কফদে।ষবিশোধিণী 

কফস্ত দোঁব। বিংশটিভেদভিন্নাঃ। তছুক্তং নিদানে কফরোগাশ্চ বিংশতি- 

রিতি তেষাং বিশেষণী বিনাশিনী ॥ ৩৫ ॥ 

ষট্কর্মণাং প্রাণায়ামত্বোৌপকারকত্বমাঁহ--ষট্কর্থ্মেতি ষট্কর্ম্মতির্ধো তি- 
প্রভৃতিভিনির্গতাঃ স্থৌল্যং গলস্ত ভাবঃ স্থুলত্বং কফদোষা বিংশতি- 

সংখ্যাঁকা মলাঁদয়শ্চ যস্ত স তথা । শেষীদ্বিভীষেতি কগ্রত্যয়ঃ আদিশব্দেন 

পিন্তাদয়ঃ | প্রাণায়ামং কুর্ধযাৎ ততস্তম্মীৎ যট্কর্পূর্বকাত্প্রাপায়ামীদ- 

নায়াঁসেনাশ্রমেণ সিদ্ধাতি যোগ ইতি শেষঃ। ষটকর্দমাকরণে তু প্রাণা- 
যামে শ্রমাধিক্যং স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

মতভেদেন ষট্কর্মণামন্ছপযোগমাহ-প্রাণায়ামৈরিতি প্রাণায়ামৈ- 

পূরণ করিয়া পরক্ষণেই তাহার ঘেই বায়ু রেচন করে, সাধকও সেইরূপ 
একন।র পৃরক করিয়৷ পরক্ষণে রেচন করিবে । ইহাঁকেই কপালভাতি 
বলা যায়, এই কপালভাতি সাধকের শারীরিক কফদোষ বিনাশ 

করে ॥ ৩৫ ॥ 
ষট কর প্রাণায়ামের পক্ষে বিশেষ উপকারী । ধৌতি প্রভৃতি ষট কর্- 

দ্বার। শারারিক স্থলতা নিবারিত হুইয়। যায় এবং কফপিত্তাদির দোষ শাস্তি 

হয়, এই নিমিত্ত ধৌতিপ্রভৃতি ঘট কমন করিয়া স্থলতা ও কফপিত্তাদিদোষ 

নিবারিত হইলেই প্রাণায়ান অভ্যাস করিবে, তাহাহইলে অনায়াসে 
প্রীণায়াম সিদ্ধ হয়, অন্থ। প্রাণায়ামসাধনে অধিক পরিশ্রম হইয়] 

থাকে ॥ ৩৬। 

কোন কোন মতে ষট কর্ণের অন্থুপযোগিত! দেখাইতেছেন,--কেবল 
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উদরগতপদার্ঘমুদ্বমন্তি পবনমপানমুদীর্ধ্য কনালে। 

ক্রমপরিচয়বশ্ঠনাড়িচক্রা! গজকরণীতি নিগদ্যতে হঠজ্ঞেঃ ॥৩৮॥ 

রেব এবশব্বঃ ষটকর্মব্যবচ্ছেদার্থঃ | সর্কে মলা: প্রশুষ্যন্তি মল! ইত্যুপ- 

লক্ষণং স্্ৌল্যকফপিত্তাদীনামিতি হেতোঃ কেষাঞ্চিদাঁচার্য্যাণাং যাজ্ঞ- 

.বন্ক্যাদরীনামন্তৎ কর্ম ষটকর্্ম ন সম্মতং নাভিমতং। আচার্ধ্যলক্ষণমুক্তং 

বারুপুরাণে-আঁচিনোতি চ শান্্রার্থমাঁচারেৎ স্থাপয়েদপি । ম্বরমাচরতে 

যন্মাদাচার্যস্তেন চোচ্যতে ইতি ॥ ৩৭॥ 

গজকরণীমাহ--উদরগতমিতি অপানং পবনমপানবাযুং কণঠনালে 
ক! নাল ইব কণ্ঠনা লন্তন্মিনুদীর্োত্ক্ষিপ্যোদরে গতঃ প্রাপ্তঃ স চাসে। 

পদার্থশ্ ভুক্তপীতান্নজলাদিস্তং পরয়োদমন্ত্যদিগরস্তি যন যৌগিন ইত্য- 
ধ্যাহারঃ। ক্রমেণ যঃ পরিচয়োইভ্যাঁসস্তেনাবশ্তং স্বাধীনং নাড়ীনাং চক্রং 

যন্তাঁং সাতথা। সা ক্রিয়া হঠজ্ৈহঠযোগাঁদ্যভিক্দৈর্গজকরণীতি নিগ- 

দ্যতে কথ্যতে। ক্রমপরিচয্ববশ্ঠনাড়িমার্গ ইতি কচিৎ্পাঠন্তস্তায়মর্থঃ 

ক্রমপরিচয়েনন বশ্তো৷ নাড্যাঃ শংখিষ্তা। মার্গঃ কণ্ঠপর্যযস্তো যস্তাং স| 

তথ ॥ ৩৮ ॥ 

প্রাণায়ামদ্বারাঁই স্থলতাঁর ও কফপিত্াদিদোঁষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অত- 
এব যাজ্বস্কাপ্রভৃতি কোন কোন আচাধ্যের মতে যটকর্ম অভিপ্রেত 

নছে। বাধুপুরাঁণে এইরূপ আঁচার্ধ্যলক্ষণ উক্তআছে যে, যিনি শান্ত্ার্থ- 

সংগ্রহ করিয়া আচাঁর স্থাপন করেন এবং স্বয়ংও সেইরূপ আচরণ 

করিয়া! থাকেন, তাহাকেই আচার্য্য বল! যায় ॥ ৩৭ ॥ 
অনস্তর গজকরণীযোগ কথিত হইতেছে,_যোগিগণ যে ক্রিয়াদ্বার! 

অপানবায়ুকে কনালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া! উদরগত ভুক্ত অন্ন ও পীতজল 
উদ্বমন করিতে পারেন, তাহাকেই হঠযোগাতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ গজকরণী 
যোগ বলিয়। থাকেন, এই যোগ ক্রমত অভ্যাস করিলে নাড়ীনকল বশী- 

ভূত হইয় থাকে ॥ ৩৮ | 
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ব্রহ্মাদয়োহপি ভ্রিদশীঃ পবনাভ্যাসতৎপরা£ | 

অন্ভৃবন্নন্তকভয়া তস্মাৎপবনমভ্যসে€ ॥ ৩৯1 

যাবদ্দদ্ধো মরুদেেছে যাবচ্চিত্তং নিরাঁকুলম্। 

যাবদৃষ্টিভ্রুবোর্্মধ্যে তাবত্কাঁলভয়ং কুতঃ ॥ ৪০ ॥ 

প্রাণায়ামোইবশ্ঠটমভ্যসনীয়ঃ সর্বোত্তমৈরত্যস্তত্বান্মহাঁফলত্বাচ্চেভি সথচ-. 

যন্নাহ চতুর্ভিঃ_ব্রক্মাদয় ইতি ব্ঙ্গা আদির্যেষাঁং তে ব্রঙ্গাদয়স্তেইপি কিসু- 

তান্ত ইত্যর্থঃ। ত্রিদশ! দেবাঁঃ অস্তয়তীত্যন্তকঃ কালন্তন্মাছ্য়মন্তকভয়ং 

তক্ষাৎ পবনস্ত প্রীণবায়োরভ্যাসো। বেচকপুবককুন্তকভেদভিন্নপ্রাণায়ামা- 

নুষ্ঠানরূপন্তনশ্মিংস্তৎপরা অবহিত 'অভূবন্নাসন্ তল্মাৎ পবনমভ্যসেত প্রাণ: 

মভাসেৎ ॥ ৩৯ ॥ 

যাঁবদিতি-যাবদ্যাঁবৎকাঁলপর্য্স্তং মরুতপ্রথানিলো দেহে শরীরে 

বদ্ধঃ শ্বাসোচ্ছাসক্রিয়াশূহ £1  যাবচ্চিন্তমস্তঃকরণং নিরাকুলমবিক্ষিপ্তং 
সমাহিতং। যাঁবদ্ভ্রবোর্মধ্যে দৃষ্টিরস্তঃকরণবৃত্তিঃ দৃশিরত্র জ্ঞানসামা- 
স্যার্থঃ। তাবন্তাবৎকাঁলপন্দ্যন্তং কলয়তীতি কালোইস্তকন্তম্মাত্তয়ং কুতঃ 

ন কুভোঁংপীত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতি থাদ্যতে ন চ কাঁলেন বাধ্যতে ন চ 

এসএ 

সর্বশ্রেষ্ঠ যোঁগিগণ প্রাণায়াম অভ্যাঁস করিয়াছেন এবং এই প্রাণা- 

জাম মহাফল প্রদান করে, অভএব প্রাণায়ামসাধন আবগ্ট কর্তব্য। 

ব্রহ্াদি দেবগণ গুরক, কুম্তক ও রেচকাম্মক প্রাায়ম অভ্যাস করিয়া 

শম্নভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেনঃ অতএব যোগিগণ প্রাণায়াম 

ঘভ্যাঁস করিবে 7 ৩৯ ॥ 

যাঁবৎকাঁল শরীরমধ্যে প্রাথবাধু নিরুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ মনুষ্য যতকাল 

খাসোচ্ছাসরহিত হইয়া! থকিতে পারে, যাবৎকাল চিত্তবিক্ষেপশূন্য হইয়] 

সমাহিত থাঁকে, যাঁবৎকাল ভ্রমুগলের মধ্যে দৃষ্টি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তি 

থাকে, তাবতকাল ভাঁহাঁর যমভয় থাকিতে পারে না। শাস্ত্রান্তরে লিখিত 

আছে যে, মোগিগণ সমাধিসুক্ত হইলে, কাল ভাহাকে বাধ্য করিতে পারে 
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বিধিবশ্প্রাণনংযামৈর্নাড়ীচক্রে বিশোঁধিতে | 
স্বযুন্নাবদনং ভিত্্া স্ুখাদ্িশতি মারুতঃ ॥ ৪১ ॥ 

মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃ্র্য্যং প্রজায়তে | 
যে! মনঃন্স্থিরীভাবঃ সৈবাবস্থা মনোম্মনী ॥ ৪২ ॥ 

কথ্মণা । সাধ্যতে নস কেনাপি যোগী যুক্তঃ সমাধিনেতি শ্বাধীনে। 

ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ 

বিধিবদিতি-বিধিবত্প্রাণসংযামৈরাসনজালন্ধরবন্ধাদি বিধিযুক্তপ্রাণা- 
য়াঁমৈর্নাড়ীচক্রে নাঁড়ীনাং চক্রং সমৃহস্তশ্মিন বিশোধিতে নির্দলে সতি 

মারতে বাঁয়ুঃ সুযুয়। ইড়াপিঙ্গলয্েন্মধ্যস্থ। নাড়ী তন্তা বদনং মুখং ভিত্বা 

স্থগাঁদনায়াসাদ্িশতি স্ুযুস্নাস্তরিতি শেষ: ॥ ৪১ ॥ 

মারুত ইতি-_মধ্যে স্থুযুমামধ্যে সঞ্চার সম্যক্চরণং গমনং মৃদ্দপর্ধ্যস্তং 

যন্ত স মধ্যসঞ্চারস্তশ্মিন সতি মনসঃ স্তের্য্যং ধ্যেয়াকারবৃত্তিপ্রবাহো জায়তে 

প্রাছুর্ভবতি। যো মনস: হুস্থিরীভাবঃ সুষ্ট,স্থিরীভবনং সৈৰ মনোনান্ত- 

বন্থা । মনোন্মনীশব্দ উন্মনীপর্ষযায়ঃ তথাগ্রে বক্ষ্যতি রাজযোগঃ সমাধি- 
শ্চেত্যাদিন। ॥ ৪২ ॥ 

না) কর্ম বশীভূত করিতে পারে না এবং অন্ত কেহ তাহাকে বাধ্য করিতে 

পারে না, সেই ব্যক্তি শ্বাধীন হইয়া! থাকে ॥ ৪০ ॥ 
বিধিপুর্বক প্রাণায়াম, অর্থাৎ আসন ও জালন্ধরবন্ধাদি সাধন করিয়! 

প্রাণায়ামদ্বার। শরীরবন্ধ ও শরীরস্থ নাঁড়ীচক্র বিশোধিত হইলে প্রণাবাযু 

ইড়1 ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী স্ুযুয়। নাঁড়ীর মুখভেদ করিয়! অনায়াসে হুষু- 

মার মধ্যে প্রদেশ করে ॥৪১॥ 

সুযুয়্ামধ্যে প্রাণবাদ্ধুর সঞ্চার হইলে, অর্থাৎ মূর্ধা পর্যন্ত গমন হইলে, 
মনের ক্কৈর্ধ্য হয়, অর্থাৎ ধ্যেয়াকারবৃত্তি হইয়া থাকে । এইরূপে 
যে মনের স্থিরীভাব, তাহাঁকেই মনোন্মনী অবস্থা বলা যায় । এই মনো- 

ঝনীভাব অগ্রে'বিবৃত হইবে ॥ ৪২॥ 
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তৎসিদ্ধয়ে বিধানজ্ঞাশ্চিত্রান্ কুর্ববন্তি কুম্তকাঁন্। 

বিচিত্রকুম্ত কাভ্যাসাদ্বিচিত্রাং পিদ্ধিপ্রাপুয়াৎ ॥ ৪৩ 

অথ কুস্তকভেদাঁঃ। 

সূর্য্যভেদনমুজ্জীয়ী সীৎকাঁরী সীতলী তথ! । 
তস্ত্িক ভ্রামরী মুচ্ছা গ্লাবিনীত্যষ্ট কুম্তকাঃ ॥ ৪৪ ॥ 

বিচিত্রেষু কুম্তকেধু গ্রবৃন্তিং জনয্িতুং তেষাং মুখ্যফলমবাস্তরফলং 

চাঁহ--তৎসিদ্ধয় ইতি বিধানং কুস্তকাহুষ্ঠানপ্রকারস্তজ্জানস্তীতি বিধানজ্ঞ1- 

স্তৎসিদ্ধয়ে উন্মন্যবস্থাসিদ্ধয়ে চিত্রান্ সুর্ধযভেদনাদিভেদেন নানাবিধান্ 

কুম্তকান্ কুর্বস্তি বিচিত্রাশ্চ তে কুস্তকাশ্চ বিচিত্রকুস্তরলাস্তেষামভ্যাসাদন্- 

াঁনাদ্বিচিত্রামণিমাদ্দিতেদেন নীনাবিধাং বিলক্ষণাং বা জন্মৌষধিমন্্- 
তপোজাতাং। তছুক্তং ভাগবতে-__জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ । 

যোগেনাপ্সোতি তাঃ সর্ব! নান্তৈর্ষোগগতিং ত্রজেদিতি। আপ্র,য়াৎ প্রত্য" 

হারাদিপরদ্পরফেতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥ 

অথাষ্টকুস্তকাননীমভিনির্দিশতি-__হুর্য্যভেদনমিতি ম্পষ্টং ॥ ৪৪ । 

বিচিত্র কুস্তকে প্রবৃত্তি উৎপাদনার্থ সেই কুস্তকের 'মোক্ষফল প্রদর্শন 
করিতেছেন ।--ধাহা'র! কুস্তকের সম্যক্ অনুষ্ঠান জানেন, তাহারা উন্মনী- 

ভাব মিদ্ধির নিমিত্ত সুর্ধ্যতেদনাদি নানাবিধ কুম্তক করিয়া থাকেন। 

নানাবিধ কুস্তক অভ্যান করিলে অণিমাদিভেদে নানাবিধ সিদ্ধি লাভ 

হয়। ভাগবতে লিখিত আছে যে, জন্ম, ওষধি ও তপন্তান্বার যত প্রকার 

সিদ্ধি হইতে পারে, সেই সমুদায়ই যোৌগপাধনে লাভ হয়। পরস্ত যোগণ- 
ভ্যাসদ্বার1 যেরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, আন্ত কোন কারণেই তাহা পাওয়। 

যায় ন1॥ ৪৩ ॥ 

শাস্ত্রে অ্টগ্রকার কুস্তক নির্দিষ্ট আছে, তাহার নাম এই--হুর্য্য- 
ভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, সীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মুচ্ছা। ও প্লাবনী এই 
আষ্টবিধ কুস্তক মুনিগণ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪9 ॥ 
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পুরকান্তে তু কর্তব্যে। বন্ধে! জালম্ধরাভিধঃ | 

কুম্তকান্তে রেচকাঁদে৷ কর্তব্যস্ত্রড্ডিয়ীনকঃ ॥ ৪৫ ॥ 
অধস্তৎ কুঞ্চনেনাশু কসঙ্কোচনে কৃতে 
মধ্যে পশ্চিমতাঁনেন স্তাঁৎ প্রাণে ব্রন্মনাড়িগঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অথ হঠসিদ্ধাবনন্তপসিদ্ধাং পারমহংসীং সর্বকুস্তকসাধারণযুক্তিমাহ 
ভিভিঃ। পুরকাস্ত ইতি জাঁলন্ধর ইত্যভিধ। নাঁম যস্ত সজালন্ধরাভিধো বন্ধে 
বপ্াতি প্রাণবাঘুমিতি বন্ধঃ কাকুঞ্চনপূর্ব্বকং চিবুকন্ত হৃদি স্থাপনং জাল- 
হ্বারবন্ধঃ পূরকান্তে পূরকস্তাঁস্তে পুরকানস্তরং ঝটিতি কর্তর্যঃ। তুশবাৎ- 
কুস্তকা দাবুড্ডিয়ানকন্ত কুস্তকান্তে কুম্তকস্তান্তে কিঞ্চিৎ কুস্তকশেষে রেচক- 

স্তাদৌ রেচকাদে রেচকাৎ পূর্ববং কর্তব্যঃ। প্রযত্রবিশেষেণ নাভিপ্রদে- 
শস্ত পৃষ্ঠত আকর্ষণমুড্ডয়ানবন্ধঃ ॥ ৪৫ ॥ 

অধস্তাদিতি-কণস্ত সঙ্কোচনং কসঙ্কোচনং তশ্সিন কৃতে পতি জাঁল- 

হ্ধরবন্ধে কৃতে সতীত্যর্থঃ। আশ্বব্যবহিতোত্তরমে বাধস্তাদধঃপ্রদেশাদা- 
কুঞ্চনেনাধারাকুঞ্চনেন মূলবন্ধেনেত্যর্থঃ। মধ্যে নাভিপ্রদেশে পশ্চিমতঃ 

পৃষ্ঠতন্তানং তাননমাকর্ষণং তেনোড্ডিয়ানবন্ধেনেত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা 

হঠযোগসাধনে পরমহংস যোগিগণ যেরূপে সর্বকুস্তকসাধারণ যুক্তি 

প্রদর্শন করেন, তাহাই কথিত হইতেছে ।-__তাহার। বলেন, পুরক করিয়া 

জালন্ধর বন্ধ করিবে । যাহাতে প্রাণবাযুর বন্ধন হয়, তাহার নাম বন্ধ। 

ক আকুঞ্চিত করিয়। হৃদয়োপরি চিবুক স্থাপনই জালম্ধরবন্ধ। আর 

পুরকের পরে এবং রেচকের অদ্িতে উড্ডয়ান বন্ধ করিবে । কোন 

প্রকার কৌশল করিয়! পৃষ্ঠেতে নাড়ির আকর্ষণই উড্ডিয়ানবন্ধ ॥ ৪৫॥ 

কনস্কোচনরূপ জালম্ধরবন্ধ সাধন করিয়া তৎপরক্ষণেই আধার 

সঙ্কৌছনরূপ মূলবদ্ধ করিলে পৃষ্ঠ হইতে নাভিপ্রদেশের আকর্ষণরূপ 

উড্ডয়ন বন্ধদ্ধার। প্রাণবায়ু ব্রঙ্গনাড়ী, অর্থাৎ নুযুক্ার মধ্যে গমন করে। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, যদি ্রীগুরুর উপদেশে সম্যক্গ্রকাঁর জিহ্বাবন্ধ 
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ককতেন বন্ধত্রয়েণ প্রাণে বাঘুবদ্ধনাড়ীং স্থযুয়াং গচ্ছতীতি ত্রঙ্গনাড়িগঃ 

নুযুয়ানাড়িগামী স্তাদিত্যর্থঃ। আত্রেদং রহস্যং-যদি শ্রীগুরুমুখাজ্জিহ্ব- 
বন্ধঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতস্তহি জিহ্বাবন্ধপূর্বকেন জালন্ধরবন্ধেনৈব প্রাণা- 
যামঃ সিধ্যতি। বাধুপ্রকোপেনৈবমধাতুবপুঃক্কশত্বং বদনে প্রসন্নতে- 
ত্যাদী্ন সর্বাণি লক্ষণানি জায়স্ত ইতি মুলবন্ধোড্ডিয়ানবন্ধৌ। নোপ- 
যুক্তৌ। তয়োর্জিহ্বাবন্ধপুর্বকেণ জালব্ধরবন্ধেনান্তথ। সিদ্ধত্বাৎ। জিহবা 
বন্ধো ন বিদিতশ্চেদধস্তাৎকুঞ্চনেনেতি শ্লোকোক্তরীত্য। প্রাণায়ামাঃ 
কর্তব্যাঃ। ত্রয়োইপি বন্ধ গুরুমুখাজ্জাতব্যাঃ মুলবন্ধস্ত সম্যগজ্ঞাতে। 

নানারোগোত্পাদকঃ। তথ। হি--যদি মূলবন্ধে কৃতে থাতুক্ষয়ো। বিষ্ট- 

স্তোংগ্রিমান্ধ্যং নাদমান্দ্যং গুটিকাসমুহাকারমজস্তেব পুরীষং স্তান্তদ। 

মূলবন্ধঃ সম্যক্ ন জ্ঞাত ইতি বোধ্যং। যাদ তু ধাতুপুষ্টিঃ সম্যক মলগুদ্ধি- 
রগ্নিদীপ্তিঃ সম্যক্ নাদাভিব্যক্তিশ্চ স্তাতদ। ভেয়ং মুলবন্ধঃ সম্যক জাতঃ 

ইতি ॥ ৪৬ 

জানিতে পারে, তাহাহইলে জিহ্বাবন্ধনপুর্বক জালন্ধর বন্ধদ্বার1 প্রাণা- 

য়াম সিদ্ধ হয়, তাহাতে বায়ুর প্রকোপ হয় না, শরীরের কণতা, মুখের 
প্রসন্নতা-প্রভৃতি সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাতে মূলবন্ধ ও উডি্ডি- 

ম্নানবন্ধের কোন প্রয়োজন নাই। জিহ্বাবন্ধনপুর্বক জালন্ধর বন্ধ 

করিলে মূলবন্ধ ও উড্ডিয়ানবন্ধ কোন কাধ্যকারী হয় না, যাহার! 

জিহ্বাবন্ধ জানে না, তাহাদিগের পক্ষে মূলবন্ধ ও উড্্ডিয়ানবন্ধ করিয়! 

প্রাণাকান করা আবশ্তক | উক্ত ত্রিবিধবন্ধই গুরুর নিকট শিক্ষা করিবে, 

কারণ মূলবঞ্ধ সম্যক্প্রকারে না জানিয়' কাধ্য করিলে নানাবিধ রোগের 

উৎপত্তি হয়। মূলবন্ধের ইহাই পরীক্ষা যে, যদি মূলবন্ধ সাধন করিলে 
ধাতুক্ষয় বিষ্টস্ত, অগ্নিমান্য, শব্বমান্দ্য এবং ছাগলের স্তায় গুটিকাকার 
মল নির্গত হয়, তাহাহইলে জানিতে হইরে যে; মূলবগ্ধপরিজ্ঞান হয় 
নাই, আর যদি ধাতুপুষ্টি, মলগুদ্ধি, অগ্রিদীপ্চি ও সম্যকৃপ্রকার শব্খাতিব্যক্জি 

দেখা যায়, তাহাহইলে মুলবন্ধ পরিঞ্ঞাত হইয়াছে, ক্থির করিবে | ৪৬ ৪. 



হঠযোগএদীপিকা। ৮১ 

অপানঘুদ্ধমুখখাপ্য ্াণং কণ্ঠীদধে। নয়েৎ । 
যোগী জরাবিমুস্তঃ মন্ ষোড়শাব্দবয়ো ভবে ॥ ৪৭ ॥ 

সস সপ. পপ সস 

অপানমিতি । অপানমপানবযুমুদ্ধমুখাপ্যাধারাকুঞ্চনেন প্রাঁণং 

প্রাণবাযুং কাদধঃ অধোভাগে নয়েছ প্রাপয়েদবঃ স যোগী যোগো হস্তাস্তি 

অভ্যন্তত্বেনেতি যোগী যোগাভ্যামী জরয় বার্ধক্যেন বিমুক্তে। বিশেষেণ 

সুস্তঃ সন্। ষোড়শানামব্ধানাং সমাহারঃ বোড়শাব্বং ষোঁড়শাব্ং বয়ে! 

যন্ত স তাদৃশো ভবে । যঙ্গ্যপি পুরকান্তে তু কর্তব্য ইত্যাদিন! ত্রয়াণাং 

শ্লোকান্াামেক এবাথঃ পর্য্যবস্ততি তথাপি পুরকীন্তে তু কর্তব্য ইত্যনেন 

বন্ধানাং কাল উতক্তঃ। অধস্তাতকুঞ্চনেনেত্যনেন বন্ধানাং স্বরূপমুক্তং । 

অপানমুদ্ধমুখাপ্যোত্যনেন বন্ধানাং ফলমুক্তমিতি বিশেষঃ । জাঁলক্করবন্ধে 

মূলবন্ধে চ কৃতে নাভেরধোভাগ আকর্ষণাখ্যে। বন্ধ উড্ডিযানবন্ধে] 

ভবত্যেবেত্যশ্মিন শ্লোকে নোক্তঃ। তথাঁচোক্তং জ্ঞানেশ্বরেণ গীত1- 

ষষ্ঠাধ্যায়ব্যাখ্যায়াং। মুলবন্ধে জালন্ধরবন্ধে চ কৃতে নাভেরধোভাগ 

আকর্ষণাখ্যো স্ব়মেব ভবতীতি ॥ ৪৭ ॥ 

সি পিসসপশ শি পাশ টি ৮ িপাপিস্পাতী 

পা. 

যে সাধক অপান বায়ুকে উদ্ধে উত্ক্ষিপ্ত করিয়া আধারাকুঞ্চনপুর্ব্বক 
প্রাণবান্থুকে কণ্ঠের অধোভাঁগে আনয়ন করিতে পারে, দেই যোগী জরা- 

বিহীন হয় এবং চিরকাল যোঁড়শবর্ষীয় যুবাঁর সায় থাকে । যদিও "পুর- 
কাস্তে তু কর্তব্যঃ” ইত্যাদি বচনদ্বার1 উক্ত শ্লোকত্রয়েরই একার্থ পর্য্য- 

বসান হউক, তথাপি “পূরকাস্তে তু কর্তব্যঃ” ইত্যাদি বচনে বন্ধ- 
ত্রয়ের কাল উক্ত হইয়াছে । "অধোভাঁগে আকুঞ্চনদ্বারা বন্ধ সকলের 

স্বরূপ কথিত হইয়াছে । আর অপান বাঁয়ুকে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়!” 
ইহাদ্বার! বন্ধ সকলের ফল নির্দেশ হইয়াছে । পরস্ত এই শ্লোকে ইহাঁও 

কথিত হয় নাই যে, জাঁলন্ধর বন্ধ ও মুলবন্ধ করিলে নাভির অধোভাগ 

আকর্ষণরূপ বন্ধই উড্ভডিয়ান বন্ধ । গীতার বষ্ঠাধ্যায় ব্যাখ্যানে জ্ঞানে- 

স্বর বলিয়াছেন, যে, মূলবন্ধ ও জাঁলন্ধর বন্ধ করিলেই নাভির অধোভাগে 
স্বয়ই আকর্ষণাখ্য বন্ধ হয় ॥ ৪৭৪ 

১১ 
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আসনে স্থখদে যোগী বন্ধ! চৈবাসনং ততঃ। 
দক্ষনাড্য। সমাকৃষ্য বহিংন্থং পবনং শনৈঃ 8 ৪৮ ॥ 

লি ৯ পস্প্পা পিপা্পেসস পি 

যোগভ্যাসক্রমং বক্ষ্যে ষোগিনাং যোগসিক্ধয়ে। উষংকালে সমুখাক় 

প্রাতঃকালে ২থবা বুধঃ। গুরুং সংস্থত্য শিরসি হৃদয়ে স্বেইদেবতাং। 

শৌচং কৃত্বা! দস্তশুদ্ধিং বিদধ্যাত্তস্মধারণং। শুটঢো দেশে মঠে রম্যে প্রতি- 

ঠাপ্যাসনং মুদু। তত্রে।পবিশ্ত সংশ্বত্য মনসা গুরুমীশ্বরং। দেশকলো। 

চ সংকীর্ত্য সঙ্বল্পবিধিপূর্বকং। অদ্যেত্যাদি শ্রীপরমেশ্বর প্রসাদ পূর্ববকং 

সমাধিতদ্ফফল সিদ্যর্থমীসনপুর্ববকান্ গ্রাণায়ামাদীন্ করিষ্যে। অনস্তং 

প্রণমেদ্দেবং নাগেশং পীঠপিক্ধয়ে। মণিভ্রাজৎ্ফণাসহত্র বিধৃত বিশ্বস্তরা- 

মগুলায়ানস্তায় নাগরান্বায় নমঃ। ততো ২ভ্যসেদাসনানি শ্রমে জাতে 

শবাসনং। অন্তে সমভ্যসেত্তত্ত, শ্রমীভাবে তু নাভ্যসেৎ। করণীং বিপ- 

রীতাখ্যাং কুস্তকাৎ পুর্বমভ্যসেৎ। জাঁলদ্ধরপ্রসাদার্থং কুম্তকাৎ পুর্বব- 

অন্তর যৌগিদিগের যোগসিদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাসের ক্রম 

কথিত হইতেছে ।--".তি প্রত্যুষে অথব। প্রাতঃকালে গাত্রোখান 

করিয়া সহম্রারে গুরুপ্দেবকে এবং হৃদয়ে ইষঈদেবতাকে চিস্তা করিয়। 

শৌচ ও দস্তশোধনপুর্বক ভন্মধারণ করিবে। পরে পবিত্র প্রদেশে 
মনোহর মঠাদি মধ্যে কোমল আসন স্থাপন করি সেই আসনে উপ- 

বেশনপুর্ধক মনে মনে গুরুদেবকে ম্মরণ করিবে এবং দেশ ও কাল 

উল্লেখ করিয়া বিধিপূর্ব্বক ষঙ্কন্ন করে, অর্থাৎ “অদ্য অমুক মাস, 
অমুক পক্ষ ও অমুক তিথিতে অমি শ্রপরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ এবং 

সমাধি ও তৎফল সিদ্ধির নিমিত আসনপুর্বক প্রাণায়ামাদি করিব” । 

এইরূপ সঙ্ক করিয়। গীঠসিদ্ধির নিমিত্ত “মণিভ্রাজৎ ফণাসহত্র বিধৃত 

বিশ্বস্থরামণ্লাম্ন অনস্তায় নাগরাজাঁণ ননঃ” এই মন্ত্রে অনস্তকে প্রণাম 

করিবে । তৎপরে ক্আসন অন্যান করিবে, আসনাভ্যাঁসে পরিশ্রম বোধ 
হইলে প্রথমে শবাঁসন করা কর্তব্য । সাধাদণত অন্তে 'শবাদন করা 
বিধেয়, পরস্ শ্রমবোঁধ ন1| হইলে শবাদন করিবে না। কুস্তকের পৃর্ধে 
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যোগতঃ। বিধায়াঁচমনং কৃত্ব। কর্াঙ্গং প্রাণসংযমং। যোগীন্দ্রাদীরস্কৃত্য 

কৌন্মাচ্চ শিববাক্যতঃ | কৃম্্পুরাঁণে শিববাক্যং । নমস্কত্যাথ যো গীন্দ্রান্- 
সশিষ্ণাং্চ বিনারকং | গুরুং চৈবাখ মাং যোগী যুঞ্তীত ন্থসমাহিতঃ | 
বধ্বান্যাসে সিদ্ধপীঠং কুস্তকাবন্ধপূর্বকং। প্রথমে দশ কর্তব্যাঃ পঞ্চবৃদ্ধা। 

দিনেদিনে। কার্য্য অশীতিপব্যস্তং কুস্তকাঃ সুনমাহিতৈঃ। যোগীন্তুঃ 

প্রথমং কুর্য্যাদভ্যাসং চন্দ্রন্্যযয়োঃ | অন্থলোমবিলোনাখ্যমে তং প্রাহুর্মনী- 

'ষিণঃ। স্ুর্যযভেদনমভ্যন্ত বন্ধপুর্বকমেকধীঃ। উজ্জায়িনং ততঃ কুর্য্যাৎ- 

সীতকারীং শীতলীং ততঃ। ভন্তিকাং চ সমভ্যস্ত কুর্ধযাদন্তান্নবাপরান্। 
মুদ্রাঃ সমভ্যসেদ্ব,দ্বা গুরুবন্ত্রাদ্যখাভরমং। ততঃ পল্মাসনং বন্ধ। কুর্ধ্যা- 

নাদাচুচিস্তনং । অভ্যাসং সকলং 'কৃর্ধ্যাদীশ্বরার্পণমাদৃূতঃ। 'অভ্যাসাছ্- 

খিতঃ ক্নানং কুর্যাদুষ্ধেন বারিণা। স্নাত্বা! সমাপসেনিত্যং কর্ম সংক্ষেগপতঃ 

ল্বধীঃ ॥। মধ্যাহ্হেইপি তথান্যন্ত কিঞ্িদ্িশ্রাম্য ভোজনং। কুর্বাস্তি 

বিপরীত করণী মুদ্রা করিবে, বিশেষত জালম্ধরসিদ্ধ্যর্থ কুস্তকের পূর্বেই 
কর্তব্য। অনস্তর শিববাক্যান্ুলারে ষোগীন্দ্রদ্দিগকে নমব্বার করিয়া 

প্রথমে আঁচমনপুর্ধক কর্দদাঙ্গ গ্রাণসংযম করিবে । কৃর্মপুরাণে শিৰ 

বলিয়াছেন যে, যোগ্িগণ সশিষ্য যোগীন্ত্র বিনায়কঃ গুর এবং আমাকে 

নমস্কার করিয়া চিত্তনংযম্ণপূর্ববক যোগসাধনে প্রত্ৃত্ত হইৰে। যোগ” 

ভ্যাস ক'লে সিদ্ধানন বন্ধন করিয়। কুস্তক করিতে আরম্ভ করিবে; 

প্রথম দিনে দশবার কুস্তক করিয়। প্রতিদিন পঞ্চবুদ্ধিনিয়মে কুস্তক 

করিতে থাকিবে । এইবধপে যোগীর] সাবধান হইয়া! অশীতিপর্ধ্যস্ত কুম্তক 

করিবে । প্রথমে চন্ত্রনাড়ীতে বায়ু গ্রহণ করিয়। সুর্য) নাড়ীতে রেচন 

করিবে, পরে অন্থুলোমবিলোমে প্রাণায়াম করিবে । সুর্ধ্যভেদন অভ্যাস 

করিয়! বন্ধপূর্বক একচিত্তে কুস্তক করিবে। হৃুর্ধ্যভেদন অত্যাস হইলে 

উজ্জায়ী, শীৎকারী, শীতলী ও ভস্ত্রিক নাম কুস্তক অভ্যাস করিয়া অন্য নৰ- 
বিধ যোগনাধন করিবে । পাধক গুরুবাক্যান্থলারে যথাক্রমে মুদ্রা অভ্যাস 

রুরিবে, তত্পরে পদ্মানন বন্ধ করিয়! নাদাহ্ুচিন্তন করিতে হইবে । এই 

সকল কার্য্য করিয়! সমুদায় ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে । অনস্তর গাত্রোখান 
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যোগিনঃ পথ্যমপথ্যং ন কদাচন। এলাঁং বাপি লবঙ্গং ৰা ভোজনাস্তে চ 
ভক্ষয়েৎ। কেচিৎ কর্পুুরমিচ্ছন্তি তাশ্বলং শোভনং তথ|। চুর্ণেন রহিতং 

শল্তং পবনাভ্যাসযোগিনাঁং। ইতি চিস্তামণের্বাক্ং দ্বারস্তং ভজতে 

নাহি। কেচিৎপদেন যন্মাত্ত তয়োঃ শীতোষ্ণহেতুনা!। ভোজনানস্তরং 

কুর্যযান্সোক্ষশীস্ত্রাবলোৌকনং। পুরাণশ্রবণং বাপি নামসক্কীর্তনং বিভোঃ। 

সায়ংসন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা যোগং পুর্ববদভ্যসেৎ। যদ। ত্রিঘটিকাশেষে। 
দিবসোহত্যাসমাচরে। অভ্যাসানত্তরং কার্ধযা সায়ংসন্ধ্যা সদা বুধৈঃ। 
অর্থরাত্রে হঠাভ্যাসং বিদধ্য।ৎ পৃর্ত্ববদঘমী । বিপরীতাং তু করণীং 

সাঁয়ংকালার্ধরাত্রয়োঃ । নাভ্যসেভোঞ্নাদৃদ্ধং যতঃ স ন প্রশত্ততে £ 

অথোদেশানুক্রমণং কুস্তকান্ বিবক্ষুত্রস্ত প্রথমোদিতং সু্যযভেদনং তদ্তণাং- 

আহ ত্রিভিঃ ॥ আমন ইতি ॥ সুখং দদাতীতি স্খদং তন্মিন্ সথখদে। 

শুনচৌ দেশৌ প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ | নাহি নািনীচং 
তা 

.__- শশী শা শশা শাশাপ্পিশাশীগ শ। শপশিপশা ৮ াশশ ি তি ২ _শীশাশীটি ও শসা পলাশী 

করিয়া উষ্ণজলে স্নান করিবে । সুধীসাণক স্নানাস্তে সংক্ষেপে নিত্য 

কার্য নমাপন করিঘ়। মধ্যাহ্ন কাঁলে৪ পূর্কবৎৎ যোগসাঁধন করিবে । 

আনন্তর কিঞিৎ কাল বিশ্রাম কবিয়া ভোজন করিবে। গোজন 

কালে পূর্বোক্ত পথ্যাশন করিবে, কদাঁচ অপথ্য ভোজন করিবে না। 

ভোজনান্তে এলাচী কিম্বা লবঙ্গ ভক্ষণ করিবে । কেহ কেহ বায়ু- 

যোগাভ্যাঁসকাঁরী যৌগিগণের পক্ষে কপুরুক্ত চূর্ণবিহীন তা্বুল 

ভক্ষণের বাবস্থা করেন। এই টিন্তামণির মত প্রশস্ত নহে । প্রাণা- 

রামী-সাধক ভোজনান্তে মোক্ষশাস্ত্রাবলোকন, পুরাণশ্রবণ ও বিভুর 

নাম কীর্তন করিবে। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে যথাবিধি 

সায়ংসন্ধা। সমাপন করিয়। পুর্ব যোগ সাধন করিবে । অথব। 

দিবসের ত্রিঘটিক! মাত্র বেল অবশিষ্ট থাকিতে যোগাভ্যাস আরন্ত 

করিবে এবং যোগসাধন ক্রিয়া শেষ হুইলে সন্ধ্যা করিবে । পরে অর্ধ- 
রাত্রি নময়ে সংবমী ব্যক্তি পুনর্ধার পূর্বববৎ ধোগসাধন করিবে । সায়ং- 

কালে ও রাত্রিতে বিপরীত করণী মুদ্রা করিবে না, যেহেতু ভোজনের পর 

উহ! গ্রশন্ত নহে । এইরূপ ক্রমে কুন্তক নির্বাচনাভিপ্রায়ে প্রথমোদিত 
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আকেশাদানখাগ্রাচ্চ নিরোধাবধি কুম্তয়েত। 
ততঃ শনৈঃ সব্যনাভ্য! রেচয্মেৎপবনং শনৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 

চেলাজিনকৃশো ত্র মিতুযুক্তলক্ষণে বিবিক্তদেশে স্থখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীব- 
শিরঃশরীর ইতি শ্রতেশ্চ। চেলাজিনকুশোত্তর আঙদনে । আন্তেপ্ি- 
নিত্যাসনং আস্ততেইনেনেতি ব। তন্মিন যোগী যোগাভ্যানী। আসনং 

স্ব্তিকবীরসিদ্ধপদ্মাদ্যগ্ততমং মুখ্যত্বাৎ সিদ্ধাননমেব ব। বদ্ধৈব বন্ধনেন 

সংপাদৈযব কত্বৈবেত্যর্থঃ। তত আসনবন্ধীনস্তরং দক্ষ। দক্ষিণভাগস্থা য| 

নাড়ী পিঙ্গল! তয়! বহিঃস্থং দেহাদ্হির্বর্তমীনং পবনং বায়ু শনৈর্মন্দং 

মন্দমাকৃষ্য পিজলয়! মন্দংমন্দং পূরকং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 
আকেশাদিতি। কেশানামধ্্যাদীকত্যাকেশং তল্মানখাগ্রানাঁমর্যাদী- 

কুত্যেত্যানখাগ্রং তন্মাচ্চ নিরোধস্ত বায়োরবরোধন্তাবধিন্বর্দ! যল্সিন্- 

কর্মণি তত্তথা কুস্তয়েৎ। কেশপধ্যস্তং নখা গ্রপর্ধ্যন্তং চ বায়োনিরোধে 

স্র্ধ্যভেদন এবং তদ্গুণ বলিতেছেন।--অতি পবিত্র নির্জন প্রদেশে 

তি নীচ বা অতি উচ্চ নহে, এমন স্ুখপ্রর্দ আসন স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ 

প্রথমে, বস্ত্র, তছুপরি মৃগাঁদির চর্ম, তদুপরি কুশীস্তরণপূর্বক তাহাতে 

উপবেশন করিয়! শির, গ্রীবা ও শরীর সম ও সরল ভাবে রাখিয়া উপ- 

বেশন করিবে । অনন্তর ্ব্তিকাদন;, বীরাসন, সিদ্ধানন, পদ্মাসন, 

'অথব]। ভদ্রাসন বন্ধ করিয়! দক্ষিণস্থা পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা ক্রমত অল অল্পে 

বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিবে এবং সেই পিঙগলাদ্বাই পূরক করিতে 

থাকিবে ॥ ৪৮ ॥ 

আনন্থর কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত বায়ুরোধ করিয়া কুম্ভক করিবে । 

হঠাৎ প্রাণবায়ু রোধ করিলে লোমকুপদ্বার! বাষু নিঃসাঁরিত হয়ঃ অথবা 

দেহ বিদীর্ণ করিয়া বাঘু বহির্ধত হয় এবং তাহাতে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়! 

থাকে, অতএব ক্রমে ক্রমে বায়ুরোধ অভ্যাস ক্ধরিবে। যেমন পালিত 

হস্তীদ্বার! বন্ত'করীকে ক্রমশ বশীভূত করিতে হয়, সেইন্ধপ অভ্যাস দ্বার! 
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যথ। ভবেত্বথাতিপ্রযত্ধেন কুস্তকং কুর্ধ্যাদিতার্থঃ। নগ্গ হঠারিরদ্বধং প্রাণো- 

ইয়ং রোমকুপেধু নিঃসরেৎ। দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদিং জনয়ত্যপি। 

ততঃ প্রত্যাপিতব্যোইসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ। বন্তো গজে। গজারির্ব। 

ক্রমেণ মুদুতামিয়াৎ। করোতি শাস্ত্রনির্দেশান্ন চ তং পরিলজ্যয়েৎ। 

তথা প্রাণে। হৃদ্দিস্থোইয়ং যোগিনাং ক্রমযোগতঃ। গৃহীতঃ সেব্যমানস্ত 

বিশ্রস্তমুপগচ্ছতীতি বাক্যবিরুদ্ধমিতি প্রযত্বেন কুস্তকং কুর্য্যাদিতি কথমুক্ত- 

মিতি চেন্ন। হঠাঙ্গিকদ্ধঃ প্রাণোয়মিতি বাক্যন্ত বলাদচিরেণ প্রাণজযর়ং 

করিধ্যামীতি বুধ্যারস্তঃ। এবঞ্ বহ্বাভ্যাসাসক্তপরত্বাৎ ক্রমেণাপ্যরণা- 

হস্তিবদিতি দৃষ্টাস্তত্বারন্তাচ্চ। অতএব হৃর্ধ্যাচন্দ্রমসোরভ্যাসে ধারয়িত্বা 

নিরৌধত ইতি চোক্তং সঙ্গচ্ছতে । তশ্মাৎ কৃম্তকস্ততিপ্রযত্বপূর্বকং বর্তব্যঃ । 

যথাযথা তিষত্বেন কুস্তকং ক্রিয়তে তথ । তথ। তন্মিন্ গুণাধিক্যং ভবেৎ। 

যথাযথ! চ শিথিলং কুম্তকং স্তাত্তথাতথা । গুপান্নত্বং স্তাৎ। অত্র যোগিনা- 

মন্থভবোহপি মাঁনং। পুরকস্ত শটনঃ শনৈঃ কার্ধ্যঃ বেগাদ্বা কর্তব্যঃ | 

ক্রমে ক্রমে বাঁধুরোধ করিবে, অতএব শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মান্থসারে প্রাণা- 

য়াম করিবে, কদাচ প্রাণায়ামসাধক শান্তর লঙ্ঘন করিবে না। প্রাণ- 

বায়ু ক্রমত হদিস্থ করিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই বাস সেব্যমান হইর। 

বশীভুত হয়? সুতরাং যত্বপূর্বক কুস্তক করিবে, অর্থাৎ বলগ্রয়োগ- 
পুর্র্বক বহু আয়াস করিয়! সহস! এই কাঁ্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে 
না, ক্রমত বাছু ধারণ অভ্যাস করিবে । এই নিমিত্তই পূর্বে বন্ত হস্তীর 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বাম দক্ষিণ নাড়ীতে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিবে, ইহাঁও উক্ত হইয়াছে । অতএব অতি যত্বসহকারে সাবধান হইবা। 

কুস্তক করা কর্তব্য । কুস্তকে যেরূপ যত্রাধিক্য করিবে, সেইরূপ ফলা- 
ধিক্য হইবে এবং যত্বের অল্লত1 হইলে ফলেরও অল্পত1 হয় । বান্তবিক 
কুশ্তকসাঁধনে যোগিদিগের অন্থভবই কারণ। সাধক আপন শক্তি অন্গু- 

সারে অল্পে অল্পে কি্বা! বেগে কুস্তক করিবে । সাধকের শক্ষি থাকিলে 
অতি বেগে কুত্তক করিলেও দোষ হয় না) স্যতরাং যাহার যেমন শক্তি, 

সেই ব্যক্তি সেইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাম করিবে । যেমন ক্রমতপুরক ও 



হঠযোগগ্দীপিক]। ৮৭ 

কপালশোধনং বাতদোষদ্বং কমিদোঁষহৃত। 

পুনঃ পুনরিদং কাধ্যং সুর্যভেদ্নমুত্তমমূ ॥ ৫০ ॥ 

বেগাদপি ককৃতে পৃরকে দোষ।ভাবাৎ। রেচকস্ত শটৈঃ শটনরেব কর্তব্যঃ | 

বেগাৎকতে রেচকে বলহানিপ্রসঙ্গাৎ। ততঃ শনৈঃ শনৈরেৰ রেচয়েন্ন তু 
বেগতঃ । ইত্যাদ্যনেকধা গ্রস্থকারোক্তেশ্চ | তন নিরোধাবধি কুস্তকা- 
নস্তরং শনৈঃ শনৈর্ধন্দং মন্দং সব্যে বামভাগে স্থিত1 নাড়ী সব্যনাড়ী তয়! 

সব্যনাড্যা ইড়য়া পবনং বাযুং রেচয়েদ্বহিনিঃসারয়েৎ । পুনঃ শনৈরি- 

ত্যুক্তিস্ত শনৈরেব রেচরেদিত্যবধারণার্থং। তদুক্তং। বিশ্ময়ে চ বিশাদেচ 

দৈন্তে টচবাবধারণে। তথা প্রসাদনে হর্ষে বাক্যমেকং দ্বিরুচ্যত 

ইতি ॥ ৪৯ ॥ 
কপালশোধনমিতি । কপাঁলম্ত মস্তকম্ত শোঁধনং গুপ্দিকরং বাঁতজা! 

দোষ! বাঁতদে।ষাঃ 'অশীতিপ্রকারাস্তান্ হস্তীতি বাতদোষন্লং কৃমীণামুদরে 

জাতানাং দোষে! বিকারস্তং হরতাঁতি ক্মিদোষদৎ। পুনঃ পুন ইঁয়ো- 

ভূয়ঃ বার্ধ্যং। হুর্ধ্যেণাপূর্্য কুস্তয্িত্বা চন্দ্রেণ রেচনমিতি রীত্যেদমুংকৃষ্টং 

স্র্য্যভেদনং হর্যভেদনাখ্যমুক্তং যোগিভিরিতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ 
পাপী চে সপ শিীীপিপ্পীপািশি কাপ পপ ০ লাগ পোপ্পোীিপীপিস্পীসা শা শপ 

শী | পি পাপ কপি 

কুস্তক করিবে, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে রেচন করিবে । বলপ্রয়োগ করিয়া 

রেচন করিলে বল হানি হয়, অতএব ক্রমত রেচন করিবে। বল্পূর্বক 

করিবে না, এইরূপ আনেকবাঁর বহ্গ্রস্থকাঁরের উক্তি আছে, অতএব 
বাঁযুনিরোধানস্তর কুস্তক করিয়া বামভাগস্থিত ইড়ানাড়ীদ্বারা ক্রমে 
ক্রমে রেচক, অর্থাৎ গৃহীত বাধু বহিনিঃসারিত করিবে ॥ ৪৯ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রকারে কুস্তক করিলে সাধকের মস্তক শুদ্ধ হয়, অশীতি 

প্রকার বাযুদোষ বিনাশ পায় এবং উদরস্থ ক্রিমিবিকার নষ্ট হইয়া 

থাকে, অতএব যোগিগণ পুনঃ পুনঃ উক্ত প্রকার কুস্তক অভ্যাস 

করিবে । এই যোগে সূর্য্য নাড়ীদ্বার! বায়ুপূরণ করিয়া কুম্তক করত 

চন্দ্র নাড়ীতে বায়ু রেচন করিতে হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে স্ুর্ভেদন 
বলে। ইহ1অতি প্রধান যোগ বলিয়া যোগীরা স্থির করিয়াছেন ॥ ৫* ॥ 

১২ 
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অথোজ্জায়ী। 

মুখং সংযম্য নাঁড়ীভ্যামাকৃষ্য পবনং শনৈঃ| 

যথা লগতি কণ্ঠাত্, হুদয়াবধি সম্বনম্ ॥ ৫১ ॥ 
পুর্ববৎকুস্তয়ে্গ্রাণং রেচয়েদিড়য়া ততঃ । 

শ্লেক্ষদোষহরং কে দেহানলবিবদ্ধনম্ ॥ ৫২॥ 

উজ্জায়িনমাহ সার্ধেন। মুখমিতি মুখমাম্তং সংযম্য সংযতং কৃত 

ুদ্রমিত্েত্যর্থঃ। কণ্ঠাত্ত, কণ্ঠাদারভ্য হৃদয়াবধি হৃদয়মবধির্ধস্মিন্ কর্্মণি 
তত্তথা স্বনেন সহিতং যথান্তাত্তথা। উভে ক্রিয়াবিশেষণে । লগতি 

প্লিব্যতি পবন ইত্যর্থাৎ । তথা তেন প্রকারেণ নাড়ীভ]ামিড়াপিঙ্গলাভ্যাং 

পবনং বাধুং শনৈর্মন্দমাকৃষ্যাকৃষ্টং কৃত্বা পূরয়িত্তবেত্যর্থ) ॥ ৫১ ॥ 

প্রাণং পূর্ববৎপুর্বেণ সুধ্যতেদনেন তুল্যং পুর্ববব্। আকেশাদ]- 
নখাগ্রাচ্চ নিরোধাবধি কুস্তয়েদিত্যুক্তরীত্যা কুস্তয়েদ্রোধয়েৎ। ততঃ 
কুম্তকানস্তরমিড়য়! বামনাভ্যা রেচয়েস্তাজেতৎ। উজ্জায়িগুণানাহ সার্- 

শ্লোকেন। শ্রেম্সদোষহরমিতি । কে কগ্প্রদেশে শ্লেম্ষণো দোষাঃ 

শ্লেম্মদোষাঃ কাসাদয়স্তান্ হরতীতি শ্রেক্সদোষহরস্তং দেহানলন্ত দেহে 

মধ্যগতানলন্ত জাঠরশ্ত বিবদ্ধনং বিশেষেণ বদ্ধনং দীপনমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ 

অনন্তর উজ্ভায়ী কুষ্তক কথিত হইতেছে ।_-সাধক মুখ মুদ্রিত করিয়! 
যাহাতে ক হইতে হদয়.পর্ধযস্ত বায়ু সশবধে সংলগ্ন, এইরূপে ইড়া ও 

পিঙ্গলা উভয় নাড়ীঘ্বার বাযু আকর্ষণ করিবে ॥ ৫১ ॥ 

বায়ু আকর্ষণ করিয়! হুর্যগ্ডেদনক্রমানগুমারে আকেশ পাদাগ্র পথ্যস্ত 

কুস্তক করিবে। অনন্তর ইড়ানাঁড়ী, অর্থাৎ বামনাসিকায় বায়ু রেচন 

করিতে হইবে । এইরূপে উজ্জায়ী প্রাণায়াম সাধন করিলে শ্শেক্সদোষ 
নিবৃত্তি হয়, তাহার কানরোগ জন্মিতে পারে না এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি 

পায় ॥ ৫২ 
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নাঁড়ীজলোদরাঁধাতুগতদেো ষবিনাঁশনম্ | 

গচ্ছত। তিষ্ঠত। কার্ধ্যযুজ্জায্যাখ্যং ভু কুস্তকম্॥ ৫৩ ॥ 
গাথ সীৎকারী। 

শীতকাং কুর্ধযাতথ। ব্রক্তে, প্রাণেনৈব বিজ্ত্তিকাম্। 
এবমভ্যাঁযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ ॥ ৫৪ ॥ 

নাড়ীতি। নাঁড়ী শির জলং পীতমুদকমুদরং তুন্দমাসমস্তাঁদদেহে বর্ত- 

মাঁন। ধাতব আঁধাতবঃ ॥। এষামিতরেতরঘন্ঃ । তেষু গতঃ প্রাপ্তো যে। 

দোষে। বিকারস্তং বিশেষেণ নাশয়তীতি নাড়ীজলোদরাধাতুগতদোঁষ- 
বিনাশনং | গচ্ছত। গমনং কুর্বত] তিষ্ঠতা স্থিতেন বাপি পুংসা উজ্ঞা- 

য্যাখ্যাদু্জারীত্যাখ্যা যস্ত তৎ। তু ইত্যনেনান্ত বৈশিষ্ট্যং দ্যোতয়তি। 

কার্ধযং কর্তৃব্যং । উজ্জাপীতি কচিৎপাঠঃ । গচ্ছতা তিষ্ঠত1 তু বন্ধরহিতঃ 

কর্তব্যঃ। কুস্তকশব্বন্ত্রিলঙ্গ:। পুংলিঙ্গপাঠে তু বিশেষণেঘপি পুংলিঙঃ 

পাঠঃ কার্যঃ ॥ ৫৩। 

সীংকারীকুস্তকমাহ। সীৎকামিতি। বক্তে মুখে সীৎকাং সীদেব 

সীৎক1 সীদিতি শব্দঃ সীৎকারস্তাং কুর্যযাৎ। ওষ্ঠয়োরস্তরে সংলগ্রয়! 

জিহ্বয়। সীতকারপৃর্বকং মুখেন পৃরকং কৃর্যযাদিত্যর্থঃ। আ্াণেনৈৰ 

নাসিকয়ৈবেত্যনেনোভাভ্যাং নাসাপুটাভ্যাং রেচকঃ কার্ধ্য ইতুযুক্তং 

উক্ত উজ্জায়ী নামক কুস্তক নাড়ীগতদোষ, পীতজলস্থিতদোষ, উদর- 

গত দৌষ, সর্বদেহব্যাপী ধাতুদোষ হরণ করে। এই উজ্জারী কুস্তক 

গমনকালে৪ করিতে পারে, ইহাতে কোনরূপ বন্ধাদির প্রয়োজন 

নাই ॥৫৩॥ 
অনন্তর সীৎকারী নামক কুস্তক কথিত হইতেছে ।-_-এই প্রাপায়ামের 

গ্রথমে সাধক মুখে সীৎকার, অর্থাৎ "সীৎ* এইরূপ শব্দ করিয়! ওষদ্বয়ের 

মধো জিহ্বা'সংলগ্নকরতঃ সেই জিহ্বাদ্বার। সীতকারপূর্বক বায়ু পুরণ 

কারবধে। অনস্তর কুস্তক করিয়। উভয় নাসিকায় রেচন করিবে, কদাচ 
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যোৌগিনীচক্রসাঁমান্তঃ স্ষ্টিলংহারকাঁরকঃ। 
ন ক্ষুধা ন তৃষ্ণা নিদ্রা নৈবালস্তং প্রজায়তে ॥ ৫৫ ॥ 
ভবেৎ দত্বং চ দেহুত্য সর্ধবোপদ্রববর্জিজিতঃ ! 
অনেন বিধিনা সত্যং যোগীক্ত্রো ভূমিমগুলে ॥ ৫৬৪ 
০ সস পপ পেশী সস 

এবশব্দেন বক্তম্ত ব্যবচ্ছেদঃ। বক্তেণ বাঁয়োনিঃসারণং ত্বভ্যাসানস্তর- 
মপি ন কার্ধ্যং। বলহানিকরত্বাংৎ। বিজ্প্তিকীং রেচকং কুরধ্যাদিত্য- 

ত্রীপি সন্বধ্যতে । কুম্তকস্তনুক্কো২পি সীতকার্ধ্যাঃ কুম্তকত্বাদেবাবগন্তব্যঃ 

অথ সীত্কার্ধযাঃ প্রশংসা । এবমুক্তপ্রকারেণাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানু- 
ষ্টাঁনং স এব যোগঃ যোগসাধনত্বাত্তেন দ্বিতীয় এব দ্বিতীয়কঃ কাঁমদেবঃ 

কন্দর্প:। রূপলাবণ্যাতিশয়েন কামদেবসাদৃ্তা ॥ ৫৪ ॥ 

যোগ্িনীনাং চক্রং যোগিনীচক্রং যোগিনীসঘূহঃ। তশ্ত সামান্তঃ 

সংসেব্যঃ স্থা্রঃ প্রপঞ্গোৎপত্তিঃ সংহারস্তলয়ঃ তয়োঃ কারকঃ কর্তা । ক্ষুধা 
ভোকজুমিচ্ছা ন। ভূবা জলপানেচ্ছ। ন। নিদ্রা স্বযপ্তিন। আলগ্তং 
কায়চিন্তগৌরবাধ্প্রবৃত্যভাবঃ। কায়তৌরবং কফাদিনা চিন্তগৌরবং 
তমোগুণেন নৈব গ্রজায়তে নৈব প্রাহছুভবতি। এবমভ্যাসযোগেনেতি 

প্রঙ্গায়ত ইতি চ প্রতিবাক্যং সম্বধ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 

ভবেদিতি । দেহন্য শরীরম্ত সত্বং বলং চ'ভবেং। অনেনোক্তেন 

বিধিনা গ্যাসবিধিন! যোগিনামিন্দ্র ইব যোগিক্দ্রো ভূমিমগুলে সব্বৈরূপ- 
পপ সপ্ত» এ পপপাপপসাাত | শাাশাশাপাপিস্প পাপী পিপাসা পা সপপপাসপ সপ এ শা সপীশপপলাসপপসপাপরপ পপ পাস 

মুখদ্বার? রেচন করিবে না, যেহেতু মুখদ্বার। রেচন করিলে বলহানি 

হইয়া থাকে । এই যোগ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে সেই ব্যক্তি কাম- 
দেবতুল্য রূপলাবণা সম্পন্ন হয় ॥ ৫৪ | 

উক্ত সীৎকারী যোগ সাধন করিতে পারিলে সাধক যোগিনীগণের 
সেব্য হইর1 থাকে এবং সে এই প্রপঞ্চ জগতের স্থষ্টি ও সংহার করিতে 

সমর্থ হয়। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা ও আলন্ত কিছুই থাকে,.ন! ॥ ৫৫ ॥ 
উক্ত সীৎকারী যোগের প্রভাবে সাধকের শরীরে সমধিক বল বৃদ্ধি 
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অথ শীতলী । 

জিহ্বয়। বায়ুমাকৃষ্য পূর্ববব কুস্তসাঁধনন্। 
শনকৈপ্রণীণরন্ধ 1ভ্যাং রেচয়েৎ পবনং স্ধীত ॥ ৫৭ ॥ 
গুল্প্লীহাদিকাঁন্ রোগান্ স্বরং পিত্বং ক্ষুধাং ভৃষাঁম্। 

বিষাণি শীতলীনাম কুস্তিকেয়ং নিহস্তি হি ॥ ৫৮ ॥ 

দ্রববর্ধর্জিতঃ সর্বোঁপদ্রববর্জিতে! ভবেৎ সত্যং। পর্ববাকাং সাবধারণ- 

মিতি ভ্ায়াৎ। যছুক্তং ফলং ততৎসতামেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ 

শীতলীকুসম্তকমাহ । জিহ্বয়েতি জিহ্বয়োষ্ঠয়োর্বহিনির্তয়া বিহঙগ- 

মাঁধবচঞ্চুসদৃশয়া বাষুমাকৃষ্য শনৈঃ পুরকং কৃত্বেত্যর্থঃ। পূর্নবত সৃর্ধ্য- 
ছেদনবৎ কুস্ন্ত কুম্তকস্ত সাধনং বিধানং কৃত্বেত্যধ্যাহারঃ । সুধী: শোনা 

ধীর্যযস্ত সঃ প্বাণস্ত রন্ধে, তাভ্যাং নাসাপুট্রবিবরাভ্যাং শনটৈঃ শটনরেব। 
অবায়সর্ধবনায়ামিত্যকৃচ। পবনং বাযুং রেচয়ে ॥ ৫৭ ॥ 

শীতলীগুণানাহ । গুলুশ্চ প্রীহশ্চ গুল্প্লীহৌ রৌগবিশেষাবাদী যেষাং 

তে গুলপ্লীহাদ্িকাস্তান্ রোগানাময়ান্ জরং জরাখ্যং রোগং পিত্তং পিন্ত- 
ধিকারং ক্ষুধা ভোক্তুমিচ্ছাঁং তৃষা জলপানেচ্ছাঁং বিষাণি সর্পাদ্দিবিষ- 

জনিতবিকারান্। শীতলীনামেতি প্রসিদ্ধার্থিকমব্যয়ং। হইয়মুক্তা কুপ্তিকা 

পায়। যোগীন্ত্রগণ উক্ত বিধি অনুসারে যোগাভ্যাস করিলে ভূমণ্ডলে 

সর্বপ্রকার উপদ্রব রহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬॥ 

এইক্ষণ শীতলী নামক কুস্তক কথিত হইতেছে ।-_জিহ্বাকে ওষ্ঠদ্বয়ের 

বৃহির্গত করিয়া তাঁহা পক্ষিচঞ্চুর ন্তায় করিবে, পরে এই পক্ষিচঞ্চুসদৃশ 

জিহ্বাদ্বার! ক্রমত বাষু আকর্ষণ করতঃ পূরক করিবে । অনন্তর স্ধী- 

সাধক পুব্বোক্ত শুর্যভেদন কুস্তকের স্তায় কুস্তক করিয়৷ উদ্ভয় নাপিকা- 

দ্বার অল্পে অল্পে বাু :রচন, অর্থাৎ বাষু নিঃসারিত করিবে, ইহাকেই 
শীতলী কুস্তক বলে ॥ ৫৭ ॥ 

অনন্তর শীতপী কুস্তকের গুণ বিবৃত হইতেছে ।--এই শীতলী কুস্তক 

সাধন করিলে গুল্ম প্লীহাপ্রভৃতি উদ্ররোগ, জর, পিত্তবিকীর বিনাশ 
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অথ ভন্ত্রিকা। 

উর্ববোরুপরি সংস্থাপ্য শুভে পাদতলে উভে। 

পল্পাসনং ভযেদেতৎ সর্ধবপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫৯॥ 
সম্যক পদ্মাসনং বন্ধ! সমশ্রীবোদরঃ সুধীঃ। 
মুখং সংযম্য যত্েন প্রাণং প্রাণেন রেচয়ে ॥ ৬০ ॥ 

নিহস্তি নিতরাং হস্তি। কুস্তশব্বঃ স্ত্রীলিঙ্গোইপি। তথাচ শ্রীহ্র্ষঃ। উদস্ত 

কুস্তীরথশীতকুস্তজা ইতি ॥ ৫৮ ॥ 

ভস্ত্রাকুম্তকন্ত পল্মাসনপূর্ব্বকমেবানুষ্ঠানাত্তদাদৌ পল্মাসনমাহ। উর্ধো- 
রিতি। উপধুন্যত্বানে শুদ্ধে শুদ্রে উভে দ্বে পাদয়োস্তলেই্ধঃপ্রদেশে 
উর্ধোঃ সংস্থাপ্য সম্যক্ স্থাপপিত্বা বসেৎ। এতৎ্পদ্মানং ভবেৎ। কীদৃশং 

সর্বেষাং পাপানাং প্রকষেণ নাশনং। ক্ত্রোপরীত্যব্যয়মুত্তানবাচকং। 

তথ। চ কারকেবু মনোরমায়াং উপধুণ্যপরি বুদ্ধীনামিত্যত্রোপরি বুদ্ধী- 
নামিত্যন্তোত্বানবুদ্ধীনামিতি বাখ্যানং কৃতং ॥ ৫৯ 

ভস্ত্রিকাকুস্তকমাহ। সমমিতি। গ্রীবা চ উদ্রং চ আ্রীবোদরং। 

প্রাণ্যঙগত্বাদেকবস্ভাবঃ সমং গ্রীবোদরং যন্ত স সমগ্রীবোদরঃ। সুস্থিত। 

ধীর্যযস্ত স স্ধীঃ পন্মামনং সম্যক স্থিরং বদ্ধ! মুখং সংযম্য সংযতং কৃত্ব। যত্বেন 

গ্রযত্বেন ঘ্ৰাণেন ত্রাণট্তিকতরেণ রন্ধেণ প্রাণং শরীরাস্তঃ স্থিতং বাঘুং 
রেচয়েৎ ॥ ৬* ॥ | 

পায়) সাধকের ক্ষুধা তৃষ্ণা! থাকে না এবং এই শীতলী কুস্তক সর্পা্ি 

ব্ষ বিকার নই করে ॥ ৫৮॥ 

এইক্ষণ ভন্ত্রিক নামক কুস্তক বিবৃত হইতেছে ।-সএই কুস্তক সাঁধন- 
কালে প্রথমে পদ্মাসন করিতে হয়, তাঁহার ক্রম এই,--বাম উরুতে 

দক্ষিণ পাঁদতল এবং দক্ষিণ উরুতে বাম পাদতল স্থাপন করিয়া উপবেশন 

করিলেই পদ্মানন হয়, এই আসন সাধকের সর্বপ্রকার পাপ বিনাশ 

করে ॥ ৫৯ ॥ | 

ভগ্ত্রিক সাধন করিতে হইলে ছ্ধী সাধক সম্যক্রূপে 'পদ্মাসন বন্ধ 

কাঁরয়া উপবেশনপূর্ধক গ্রীবা ও উদর সমভাবে রাখিবে এবং মুখ 
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যথ। লগতি হৃৎকণ্ে কপালাবধি সম্বনম্। 
বেগেন পুরয়েচ্চাপি হৎপদ্মাবধি মারুতম্ ॥ ৬১ ॥ 

পুনর্ব্বিরেচয়েত্তদ্বৎ পুরয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। 

যখৈব লোহকারেণ ভন্ত্রা বেগেন চাল্যতে ॥ ৬২ ॥ 

রেচকপ্রকারমাহ। যথেতি। হৃচ্চ হংকং তশ্মিন হৃৎকণে। সমা- 

হারদ্বন্থঃ। কপালাবধি কপলপর্ষ্যস্তং স্বনেন সহিতং সন্বনং যথা স্তান্তথা 

যেন প্রকারেণ লগতি প্রাণ ইতি শেষঃ তথা রেচয়ে। হৃৎ্পদ্মমবধির্যন্মিন্ 

কর্ম্মণি তৎ হৃৎপদ্মাবধি বেগেন তরম। মারুতং বাযুং পুরয়েৎ। চাপাতি 

পাদপুরণার্থং ॥ ৬১ । 

পুনরিতি। তদ্বৎপূর্ববৎ পুনর্র্বিরেচয়েৎ পুনঃ পুনঃ পুরয়েচ্চেত্যন্বয়ঃ। 

উক্তেঘর্থে দৃষ্টাস্তমাহ। যটথবেতি। লোহকাঁরেণ লোহবিকারাণাং কর্ত। 

ভন্ত্রাগের্ধমনমাধনীভূতং চন্ম যখৈব যেন প্রকারেণ বেগেন চাল্যতে ॥৬২। 

যত কিয়! যত্্নহকারে নাঁসিকারন্ধের অন্তর্গত বায়ু রেচন করিতে 

হইবে ॥ ৬ 
পূর্বশ্লোকে যে অন্তর্ধায়ু রেচন উক্ত হইয়াছে, তাহার ক্রম এই/_- 

যাহাতে কপালাবধি হৃদয় ও কঠেতে সশবে বায়ু সংলগ্ন হয়, এইরূপে 

অন্তর্গত বায়ু রেচন করিিয়! পুনর্বার হৃদয়কমল পর্য্যন্ত বেগ সহকারে 

বায়ু পূরণ করিবে ॥ ৬১ ॥ 

অনন্তর পূর্ব্ব পুরিত বায়ু নিঃসারণ করিবে এবং পুনর্বার বাঘু পুরণ 

করিয়া রেচন করিবে । যেমন লৌহকারকদিগের ভন্ত্া ( অগ্নি প্রজ্জাল- 

নার্থ চর্ধনির্শিত যন্ত্র) একবার বায়ু পূর্ণ করিয়া পরক্ষণেই সেই বাঘু 

নিঃসারিত করে, সেইরূপ সাধক বায়ুদারা উদর পুর্ণ করিবে ও উদর 

হইতে বাযু নিঃসারিত করিবে ॥ ৬২ ॥ 
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তখৈব স্বশরীরস্থং চাঁলয়েৎ পবনং ধিয়! । 
যদা শ্রমে! ভবেদেছে তদা সুধ্যেণ পুরয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ 
যথোদরং ভবেৎ পূর্ণমনিলেন তথা লঘু। 

ধারয়েন্নানিকাঁং মধ্যাতর্জনীভ্যাং বিন! দৃঢ়মূ ॥ ৬৪ ॥ 
বিধিবৎ কুস্তকং কৃত্বা রেচয়েদিড়য়ানিলমু। 

৯৯ পপ টপ, পপ 

তইৈব তেনৈব প্রকারেণ স্বশরীরস্থং স্বশরীরে স্থিতং পবনং প্রাণং 

ধিয়া বুদ্ধ্যা চালয়েৎ। রেচকপুরকযোনিরস্তরাবর্তনেন চাঁলনস্তাবধি- 

মাহ। যদ] শ্রম ইতি। যদা যন্িন কালে দেহে শরীরে শ্রমো রেচক- 
পুরকযোনিরস্তরাবঞ্তনেনায়াসে। ভবেন্ুদা তন্মিন কালে। যথা যেন 

প্রকারেণ পবনেন বাযুন। লঘু ক্ষিপ্রমেবোদরং পূর্ণ ভবেত্তথ তেন প্রক1- 

রেণ হুধ্যনাড্যা পুরয়েৎ । লঘ্ুক্ষিপ্রমরং দ্রতমিত্যমরঃ ॥ ৬৩ | 

পূরকানস্তরং বতকর্তব্যং তদাহ। ধারয়েদিতি। মধ্যমাতর্জনীভ্যাং 

বিনাশুষ্ঠানামিকাকনিষ্টিকাভি্নীসকাং দৃঢ়ং ধারয়েং। অস্তুষ্ঠেন দক্ষিণ- 

নাপাপুটং নিরুদ্ধ্যানামিকাকনিষ্টিকাঁভ্যাং বামনাঁপাপুটং নিরুদ্ধানাসিকাঁং 

দুঢ়ং গৃত্ীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ 

বিধিবদিতি। বন্ধপূর্বকং কুস্তকং কৃত্বেড়য়! চন্দ্রনাড্যাইনিলং বায়ুং 

যেমন লৌহকার পুনঃ পুনঃ ভস্ত্রাযন্ত্র পরিচালিত করে, সাধক সেই- 
রূপ বুদ্ধি পূর্বক স্বশরীরস্থ বাষুর চালন1 করিবে । যাবৎ শ্রাস্তিবোধ ন। 
হয়, তাবৎ এইব্ূপে বায়ু চালন করিয়া! পরিশ্রম বোধ হইলে সাধক 

সূর্য্য নাড়ী, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শীন্ত্র বাঁযু পুরণ করিবে ॥ ৬৩॥ 
অতি দ্রুত বাস্থু গ্রহণপূর্বক উদর পূর্ণ করিয়! মধ্যম ও তর্জনী ব্যতি- 

রেকে অন্তান্য অস্গুলিদ্বার নাসাপুট বদ্ধ করিবে, অর্থাৎ অন্ুষ্ঠাদ্বার! 

দক্ষিণ নাপাপুট রুদ্ধ করিয়া! কনিষ্ঠ ও অনামিক দ্বারা বাম নাসাপুট 

ধারণকরতঃ দৃঢ়রূপে নাপিকা! গ্রহণ করিবে ॥ ৬৪ ॥ 
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নাসিক গ্রহণপৃর্বক যথাশক্তি কুস্তক করিয়া বাম 
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রেচয়েৎ। ভন্ত্রাকুম্তকন্তেবং পরিপাটী। বাঁমনাসিকাঁপুটং দক্ষিণভূজান!- 

মিকাকনিষ্ঠিকাভ্যাঁং নিরুদ্ধা দক্ষিণনাসিকাপুটেন ভত্ত্রাবদ্ধেগেন রেচক্- 

পূরকাঃ কার্ধ্যাঃ । শ্রমে জাতে তেটনব নাসাপুটেন পূরকং কৃত্বাঙ্ুষ্ঠেন 

দক্ষিণং নাসাপুটউং নিরুদ্ধয যথাশক্তি কুম্তকং ধারয়েং। পশ্চাদিড়য়! রেচ- 

য়েংখ। পুনর্দক্ষিণনাসাপুটমন্ুুষ্ঠেন নিকুদ্ধ্য বামনাঁিকাপুটেন ভক্াঁবদ- 

ঝটিতি রেচকপুরকাঃ কর্তব্যাঃ। শ্রমে জাতে তেনৈব নাগিকাপুটেন 
পূরকং কৃত্বানামিকাকনিষ্ঠিকাভ্যাং বামনাসিকাপুটং নিরুদ্ধ্য যথাশক্তি 

কুশুকং কৃত্বা পিঙ্গলয়। রেচয়েদিত্যেক] বীতিঃ। বামনাপিকাপুটমনমিকা- 

কননছিকাভ্যাং দক্ষিণনাপিকাপুটেন পুরকং কৃত্বা ঝটিত্যনুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য 

বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। এবং শতধা কৃত্বা আমে জাতে তেনৈব পুর- 

ঘ়ে। বন্ধপুর্প্বকং কৃত্বেড়য়] রেচয়েৎ। পুরর্দক্ষিণনা দাপুটউমস্ৃষ্ঠেন নিরুদ্ধা 

বামনাসাঁপুটেন পূরকং ক্ৃত্ব। ঝটিতি বামনাসিকাপুটমনাঁমি কাকশিষ্ঠি- 

কাঞ্যাং নিরুদ্ধা পিঙ্গলয়! রেচয়েস্তস্ত্রাবৎ। পুনঃপুনরেবং কৃত্বা রেচক- 

পুরকাবুন্তএ্রমে জাতে বামনাসা পুটেন টি কৃন্ব'নীমক্কাকনিষ্টিকাভ্যাঁং 
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নাঁসিকাপ্পুটে বাধু রেচন করিবে । ভন্ত্রা কুস্তকের সাধারণ নিয়ম এই যে, 

প্রথমত দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠা ও অনামিকাদ্বরা বাম নাসাপুট রুদ্ধ 

করিয়। দ।ক্গণ নাসিকাঁয ভন্ত্রাব বায়ু রেচনাস্তে পুরণ করিবে । পরি 

শ্রম বোধ হইলে সেই নাসিকায় পূরণ করিয়! অন্ুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসা" 

পুট রুদ্ধ করতঃ যথাশক্তি কুস্তক করিয়া বাম নাসিকায় রেচন করিবে । 

অনন্তর অঙ্গুষ্ঠছার! দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া! বাম নামিকাদ্ার! বাঁষু 

গ্রহণ করতঃ অনামিক। ও কনিষ্ঠাদ্বার। বাম নাসিক ক্রুদ্ধ করিয়া যথা- 

শক্তি কুম্তক করতঃ দক্ষিণ নামিকায় বায়ু রেচন করিবে । পরে বাম 

নাসাপুট অনামিকা ৪ কনিষ্ঠাদ্বারা রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসকায় পুরণ 
করত অন্দুষ্ঠদ্বার৷ দক্ষিণ নাঁসিকা ধারণপূর্বক যথাশক্তি কুস্তক করিতে 

হইবে এবং বাম নাঁসিকায় রেচন করিবে । বাঁরম্বার এইরূপ ভস্ত্ি- 

কাখ্য কুম্তকু করিতে হইবে। এইরূপ কুশুকে পরিশ্রম বোধ হইলে 

যখন যে নাপসিকায় রেচন করিবে, তখনই সেই নাসিকায় পুরক 
১৩ 
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কুশুলীবোঁধকং ক্ষিপ্রং পবনং স্থখদং হিতমূ। 

ব্রন্মনাড়ীমুখে সংস্থকফাঁদ্যগগলনাশনম্ ॥ ৬৬ ॥ 
স্পা োপীপ্পপশাশীিগা িিশিিসপাপিশ 

ঘৃত্বা কুম্তকং কৃত্বা পিঙ্গলয়। রেচয়েদিতি দ্বিতীয়া রীতিঃ। ভন্ত্রিকাগুণ।- 

ন[হ। বাতিত্তেতি । বাতশ্চ পিতৃং চ শ্লেম্া চ বাতপিত্রশ্নেম্মাণস্তান্ 

হরতীতি তাদৃশং শরীরে দেছে যৌৎগ্রির্জঠরানলস্তস্ত বিশেষেণ বর্ধন 

দ্ীপনং ॥ ৬৫ ॥ 

ক্ষিগ্রং শীঘ্রং কুগুল্যাঃ সপ্তায়! বোধকং বোঁধকর্ত পুনাতীতি পবনং 

পবিভ্রকারক' স্থখং দদ্বাতভীতি হুখদং হিতং ভ্রিদোষহরত্বাৎ সর্বকেষাং হিতং. 

সর্বদ1 চ হিতং সর্কেধাঁং কুণ্তকানাং সর্বদা হিতত্বেখপি হুরধ্যভেদনো- 

জ্জায়িনাবুক্ষো প্রায়েণ শীতে হিতৌ। শীৎকারীশীতল্যো প্রায়েণোষেঃ 
হিতে । ভস্ত্রাকুস্তকঃ সমশীতোষ্ঃ সর্ধদা হিতঃ সর্বেষাং কুম্তকানাং 

সর্ধরোগহরত্বেইপি ক্থর্যযভেদনং প্রায়েণ বাতহরং। উজ্জায়ী প্রায়েণ 

শ্লেম্সহরঃ ॥ সীৎকারীশীতল্যে প্রায়েণ পিন্তহরে। ভম্তাখ্যঃ কুম্তকঃ 
ত্রিদোষহর ইতি বোধ্যং। ভ্রক্গনাড়ী স্বযুক্না বরঙ্গপ্রাপকত্বাৎ। তথা চ 
শ্রুতিঃ। শতং চৈকা চ হৃদয়ন্ত নাড়য়স্তাসাঁং মুর্ধানমভিনিঃহতৈকা । 

তয়োর্দমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিঘগণ্যা উৎক্রমণে ভবস্তি। তন্তা মুখেহ্গ্র- 
পে পপ 

করিবে। ইহাতে বাতপিস্ত ও কফদোষ নিবৃত্তি পায় এবং শারীরিক 

অগ্নির বর্ধন হয় ॥ ৬৫ ও 

উক্ত ভন্ত্রিকা কুস্তকে স্যুপ! কুগুলী প্রবোধিত। হয়, শরীর পবন 

হুখদ পবিত্রকারক ও হিত; অর্থাৎ ব্রিদোঁষহা'রী হইয়া থাকে । সর্বদাই 
সকল প্রকার কুস্তক হিতকর বটে, পরন্ত সর্যভেদন ও উজ্জায়ী এই 

কুম্তকদ্বয় উষ্ণগুণপ্রদ ও শীত গুণকাঁরক। সীৎকারী ৪ শীতলী কুস্তক 

শীতল হইলেও প্রায়ই উষ্ণ । ভন্ত্রাখ্য কুস্তক সমশীতোষ্ণ । সর্বদাই 
সকল কুস্তক সর্ধরোগহুর হুইলেও হুর্য্যভেদন বাঁতহর, উজ্জাঁদী গ্নেন্ম 
হর এবং সীৎকারী ও শীতলী এই ছুই কুস্তক প্রায়ই পিত্ত হরণ করে। 

_ শরস্ধ ভন্ত্াখ্য কুস্তক বায়ু; পিত্ত ও গ্লেক্ম এই ত্রিদোধহারী, আর ব্রঙ্গ 



হঠমেোগপ্রদীপিকা। ৯৭ 

সম্যগ্গান্রসমুদ্ু হগ্রন্থি থয়বিভেদকম্। 

বিশেষেণৈব কর্তব্য ভস্ত্াখ্যং কুস্তকং ত্বিদম্ ॥ ৬৭ ॥ 
অথ ভ্রামরী। 

বেগাদেযাষং পৃরকং ভূঙ্গনাদং ভূঙ্গীনাদং রেচকং মন্দ- 

ভাগে সংস্থঃ সম্যক্ স্থিতে। যঃ কফাদ্িরপোঁহ্্গলঃ প্রাণগতিপ্রতিবন্ধক- 

স্তন্ত নাঁশনং নাশকর্ত ॥ ৬৬ ॥ 

সম্যক্ দৃট়ীভূতং গাত্রে গাত্রমধ্যে হুযুয়ায়ামেৰ সম্য গুদ্রতং সমুদ্রতং 
জাতং যদ্গ্রস্থীনাং ত্রয়ং গ্রন্থিত্রয়ং ব্রন্গগ্রস্থি বিুগ্রস্থিরুদ্র গ্রস্থিবপং তম্ত বিশে- 

ষেণ ভেদজনকং। অতএব ইদং ভন্ত্র। ইত্যাখ্যা বন্তেতি ভন্্াখ্যং কুস্তকং 
তু বিশেষেণৈব কর্তব্যং অবশ্ত কর্তব্যমিত্যর্থঃ | কুর্য্যভেদনাদয়স্ত যথা. 

সন্ভবং কর্তব্যাঃ ॥ ৬৭ ॥ | 

ভ্রামরীকুস্তকমাহ । বেগাঁদিতি। বেগাঁত্তরপা ঘোঁষং সশবং যথা 

স্তান্তথ। ভূক্সন্ত ভ্রমরস্য নাঁদ ইব নাদে! যন্মিন্ কর্দণি তত্তথা পৃরকং কৃত্বা। 

ভূলে ভ্রমর্যযস্তাসাং নাদ ইব নাঁদে। যশ্মিংস্তত্তথ। মন্দ ংমন্দং বেচকং কুর্য্যাৎ। 
পৃরকানস্তরং ুস্তস্ত ভ্রামরধ্যাঃ কুস্তকত্বাদেব সিদ্ধ1! বিশেষাচ্চ নোক্তঃ। 

পুরকরেচকরোস্ত বিশেষোহস্তীতি তাবেবোক্কৌ। এবমুক্তরীত্যাভ্যলন- 
পাপ পপ পাস পি পাপী 

নাড়ীর মুখে যে শ্রেক্সাদিরূপ অর্গল, অর্থাৎ প্রাণগতির প্রতিবন্ধক, তাহা 

নাশ করে ॥ ৬৬ | 
কুক সম্যক্রূপে অভান্ত হইলে শরীরমধ্যগত স্ুযুক্তা মধ্যে যে ব্রহ্ম- 

গ্রন্থি, বিষু গ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামক গ্রস্থিত্রয় আছে, তাহ1র ভেদ হইয়! 

থাকে। অতএব বিশেষ যত্রসহকারে এই ভস্ত্রিকাখ্য কুস্তক অবশ্ঠ 

অভ্য।স করিবে ॥ ৬৭ ॥ 

অনন্তর ভ্রামরী নামক কুম্তক কথিত হইতেছে ।--অতিবেগে ভ্রমর 

শব্দের ্াঁয় শব্ধ করত পুরক করিবে এবং ভ্রমরী শব্দের সায় শব্দ করত 

অল্পে অল্পে রেচক করিবে । এই পূরক ও রেচক এই উভয়ের মধ্যে 

কুস্তক করিৰে। এই প্রকার পুরক, কুষ্ঠক ও রেচক করিলেই ভ্রামরী 



৯৮ হঠযেগগ্রদীপিকা। 

মন্দমূ। যোগীন্দ্রাণাষেবমভ্যালযোগাচ্চিত্ে জাত] 
কাচ্দাণন্দলীল। ॥ ৬৮ | 

ষ্মথ ুচ্ছা | 

পুরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধ! জাঁলন্ধরং শনৈঃ | 
রেচয়েন্মচ্ছনাখ্যেয়ং মনোমুচ্ছণ হ্খপ্রদা ॥ ৬৯ ॥ 

অথ প্রাবিনী। 

অন্তেঃ গ্রবর্তিতোদারমারুত] পুরিতোৌদরঃ । 
পয়স্যগাধেহপি স্থখাঁৎ প্রবতে পদ্মপনত্রেবড ॥ ৭০ ॥ 

স্স্পশীিস্পিলাশিাা ০০ ২3 টি তি তি শি শি শাঁিশ পিট ৩৮ পাট পিটিশ পপ পিপাসা 

মভঢানস্তস্ত যোগে! যুকিত্তমমাদয্যোবক্জাশা' 0১ত্তে কাঠ্দিনিন্গাচ্যা আন- 

' নেন নীল ক্রীড়া আনন্দলীল৷ জাঁতোতপন্না তবতি ॥ ৬৮ ॥ 

মুচ্ছাঁকুস্তকমাহ। পৃরকাস্তে ইতি। পুরকগ্থাস্তেইবসানেইতিশয়েন 

গাঢ়তরং জালন্ধরাখ্যং বন্ধং বন্ধ] শনৈর্মনং মন্দং র্রেচয়েখ। ইয়ং কুম্তিক। 

ুচ্ছনাখ্য। মুচ্ছন1 ইত্যাখ্য1 যত ইতি মুচ্ছাখ্য। কীদৃশী মনে। মৃচ্ছন্নভীতি 

মনোমুঙ্ছা এতেন মুচ্ছনায়। বিগ্রহদর্শন পুর্বকং ফলমুক্তং। পুনঃ কীদৃশী 

ছুথপ্রদ1 স্ুখং প্রদদাতীতি স্ুখপ্রদা ॥ ৬৯ ॥ 

প্লাবিনীকুম্তকমাহ । অস্তরিভি | অন্তঃ শরীরাশ্তঃ প্রবর্তিতঃ পুরিত 

উদা1রোইতিশয়িতে। যে! মারুতঃ সমীরস্ডেনা মমনস্তাং পুরি বতমুদনং যেন সঃ 
১ পাপ সপ পারল পাপ সপ ীসসসসিপিপ পা পাতি শা শ চে রি শশী আপ পা 0 শী শি পি পপ 

নামক বুস্তক হয় । ঘোগীন্ত্রগণ এই ভ্রামরী ঝুম্তকের অভ্যাস করিলে 

তাহাদিগের চিন্তে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্ত হঈতে থাকে ॥ ৬৮ ॥ 

এইক্ষণ মৃচ্ছানাখ্য কুম্তক কথিত হইতেছে ।--সাঁধক পুরক করিয়! 
পূরকাবদানে দৃঢ়রূপে জালন্ধর বন্ধ করিয়া রেচক করিবে । এই কুস্তক 
করিলে মনের মুচ্ছ। হয়, অতএব ইহাকে মুচ্ছানাখ্য কুম্তক বলা যায়। 

'সার ইহা অতিশয় সুথপ্রদ ॥ ৬৯ ॥ 

অনন্তর প্লাবিনী নামক কুন্তক কথিত্ত হইতেছে ।-- শরীরের মধ্যে যে 
বাস্ব প্রবর্তিত ছে, তাহাদ্বারা উদ্রের মধ্যভাগ পুরিত করিবে । এই- 



হঠযোগগরদীপিকা। ৯ 

গ্রাণায়ামন্ত্রিধ। প্রোক্তো রেচপুরককুম্তকৈঃ | 
সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্তকে] দ্বিবিধো মতঃ ॥ ৭১1 

পুমানগাঁধে২প্যতলম্পর্শেহপি পয়সি জলে পদ্মপত্রবৎ পদ্মপত্রেণ তুল্যং 

স্থখাদনায়াসাৎ প্রবতে তরতি গচ্ছতি ॥ ৭০ | 

অথ প্রাণায়ামভেদানাহ। প্রাণায়াম ইতি। প্রাঁণস্ত শরীরাস্তঃ 
সঞ্চারিবায়োরায়মনং নিরোধনমায়ামঃ প্রাণায়ামঃ । প্রাণায়ামলক্ষণমুক্তং 

গোরক্ষনাথেন। প্রাণঃ স্বদেহজীবাধুরায়ামন্তন্নিরোধনমিতি। রেচকশ্চ 

পুরকণ্চ কুন্তকশ্চ তৈর্ভেটদস্ত্রিধা ত্রিপ্রকীরকঃ রেচক প্রাঁণায়ামঃ পৃরক- 

গ্রাণায়ামঃ কুস্তক গ্রাণায়ামশ্চেতি । রেচকলক্ষণমাহ যাঁক্তবন্ধ্যঃ | বহির্ষ- 

দ্রেচনং বায়ে! কদরাদ্রেচকঃ ল্মত ইতি রেচকপ্রাণায়ামলক্ষণং। নিক্ষম্য 
নাসাবিবরাদশেষং প্রাণং বহিঃ শৃন্তমিবানিলেন। নিরুদ্ধ্য সত্তিষ্ঠতি রুক্ধ- 
বায়ুঃ স রেচকোনাম মহানিরোধঃ | পুরকলক্ষণং | বাহাদাপুরণং বাঁয়ে- 

র'দরে পূরকো হি সঃ। পূরক প্রাণ'য়ামলক্ষণং । বাহো স্থিতং প্রাণপুটেন 

বাস্ুমাকৃষ্য তেনৈব শটনঃ সমস্থাৎ। নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পরিপূরয়েদ্যঃ স 
পুরকো! নাম মহানিরোধঃ। কুম্তকলক্ষণং। সংপুর্ধ্য কুস্তবদ্ধাযোদ্ধীরণং 

পপ স্পা পিপিপি শীত শিপ টি শিটিশি শপ পিস শশা শপ স্পা 

রূপ কুম্তক করিলে সাধক আগাঁধ জলেও পদ্মপত্রের ন্যায় স্থখে ভাসিয়! 

বেড়াইতে পারে ॥৭০। 
অতঃপর প্রাণায়ামের প্রকার ভেদ প্রদশিত হইতেছে ।--শরীরান্তঃ- 

সঞ্চারী বাছুর নিরোধই প্রাণায়াম । গোরক্ষ বলিয়াছেন যে, দেহেতে 

জীবভূত বায়ুর নিরোধই প্রাণায়াম । এই প্রাণায়াম ত্রিবিধঃ যথা 
রেচক, পূরক ও কুস্তক; অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম, পূরক প্রাণায়াম ও 

কুন্তক প্রাণায়াম। যাঁক্রবন্ধ্য রেচক লক্ষণ বলিয়াছেন যে, উদরস্থ বাষুর 

বহিনিঃসারণই রেচক প্রাণায়াম । আর লিখিত মাছে যে, প্রাণ বাধুকে 

নাসমবিবর হইতে নিষ্রামিত করিয়। শরীরকে বায়ুশৃন্ত করিবে এবং বায 
নিরোধপুন্বক অবস্থিতি করিবে, ইহাকে রেচক নামক মহানিরোধ 
বলে। আর বহিঃস্থ বায়ুর যে অন্তরে আপুরণ, তাহাকে পুরক প্রাণায়াঁম 



কু হঠযোগপ্রদীপিকা। 

যাবৎ কেবলসিদ্ধিঃ স্তাতৎ সহিতং তাবদভ্যমেত | 

রেচকং পূরকং মুল্ত1 হুথং যদায়ুধারণম॥ ৭২ ॥ 
শী শাশিশীিশিীস্সিশীশ্স্পীশীা শিাশীশীিপশাপা স্পোকেন ৮ পপ আর + পাস সপ 

কৃন্তকো ভবেৎ। অয়ং কুস্তকস্ত পূরকপ্রাণায়ামাদচ্ভিন্নঃ | ভিন্নস্ত ন রেচকো 

নৈব চ পূরকোহত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বাধুং। ম্থনিশ্চলং ধারয়তে 

ক্রমেণ কুস্তাখ্যমেতত্প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। অথ প্রকারান্তরেণ প্রাণায়ামং 

বিভতে সহিত ইতি । কুস্তকে। দ্বিবিধঃ। সহিতঃ কেবলশ্চেতি। মতো- 

ইভিমতো যোগিনামিতি শেষঃ। তত্র সহিতে। দ্বিবিধঃ। রেচবপুর্বকঃ 

পুরক পৃর্কণ্চ ৷ তদুক্তং। আরেচ্যাপূর্ন্য বা কুরধ্যাৎ স বৈ সহিতকুস্তকঃ। 

তত্র রেচকপুর্বকো। রেচক প্রাণায়ামাদভিন্নঃ | পুরকপূর্বকঃ কুস্তকঃ পুরক- 

প্রাণায়ামাদভিন্নঃ । কেবলকুন্তকঃ কুন্তকপ্রাণায়ামাদভিন্নঃ। প্রাপুক্তাঃ 

সুর্যভেদনাদয়ঃ পৃরকপৃর্বকন্তয কুস্তকত্ত ভেদ। জ্ঞাতব্যাঃ ॥ ৭১ ॥ 

সহিতকুশ্তকাভ্যাঁসন্তাবধিমাহু। যাঁবদিতি। কেবলন্ত কেব্লকুস্তকহ্ 

বলে, বীর লিখিত আছে ষে, বহিঃস্থিত বায়ুকে নাসিকাপুটদ্বার! আক- 

বণ করিয়া দেহগত সমস্ত নাড়ী পুর্ণ করিবে, ইহাই পুরক নামক মহী- 

নিরোধ । কুস্তক লক্ষণে লিখিত "আছে যে, উদরে বায়ু পুর্ণ করিয়! 
কুস্তবৎ করিবে, ইহ! কুস্তক প্রাণায়াম, এই কুস্তক পুরক হইতে অভির । 
ভিন্ন কুম্তক যথা, রেচক বা পূরুক নহে, অথচ নানাপুটে সংহ্থিত 

বায়ুকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিলেই কুস্তক হয়। কুস্তকের অন্ত প্রকার 

বিভেদ এই যে, কুস্তক দ্বিবিধ, অর্থাং সহিত ও কেবল । এই ছুই প্রকার, 

কুম্তকের মধ্যে সভিত কুস্তক যোগিগণের অভিমত এবং কেবল কুম্তক 

যোগিগণের অনভিমত । আবার উক্ত সহিত কুভ্তক ছই প্রকার যথা,__ 
রেচকপৃর্র্বক ও পুরকপূর্ধক। রেচকপূর্বক কুস্তক রেচক প্রাণা- 
য্ামের অভিন্ন এবং পুরকপূর্পক কুস্তক পুরক প্রাণায়ামের অভিন্ন । 

আর কেবল কুস্তক কুম্তকপ্রাণায়ামের অভিন। পূর্বোক্ত হুরধ্যতেদনা দি 

কুম্তকই কেবল কুস্তকের ভেদ জানিবে ॥ ৭১ ॥ | 

যাবৎ কেবল কুস্তক সিদ্ধ না হয, তাবৎ পূর্মোক্ত হুর্য্যভেদনাদি 

স্্স্প্প্পপা ৮৮ পা পাশা ও পেশী পাপ সপ পপ পাপা শা পপ পরা পা কাট 
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গ্রাণাগামোধয়মিতুযুক্তঃ স বৈ কেবলকুস্তকঃ | 
কুম্তকে কেবলে পিদ্ধে রেচপূরকবর্ডিজিতে ॥ ৭০ | 
ন তস্ত ছুল্লভং কিঞ্চজ্রিতু লোৌকেষু বিদ্যতে । 

শক্তঃ কেবলকুন্তেন যথেষ্টং বায়ুধারণাঁৎ ॥ ৭৪ ॥ 
শালি 

সিদ্ধিঃ কেবলসিদ্ধির্যাবৎপর্ধ্যস্তং স্তান্তাবৎপর্ধান্তং সহিতকুষ্তকং হুর্ধ্যভেদা- 

দিকমভ্যসেদন্থৃতিষ্ঠেৎ্। স্ুযুয়্াভেদানস্তরং যদ] সুযুস্নাস্তর্থণ্টাশব্ব। ভবস্তি 

তদ। কেবলকুস্তকঃ দিদ্ধাতি তদনস্তরং সহিতকুস্তক। দশ বিংশতি ব৷ 

কার্ধ্যাঃ অশীতিসঙ্ঘ্যাপুত্তিঃ কেবলকুস্তটৈরেব কর্তব্যা। সতি সামথ্যে 

কেবলকুস্তকা অশীতেরধিকাঃ কাধ্যাঃ। কেবলকুম্তকস্ত লক্ষণমাহ। রেচক 

মিতি। রেচকং পুরকং মুক্ত! ত্যক্তা স্থখমনায়াসং যথ। স্তান্তথাবায়ো- 

দ্বারণং বাযুধারণং যৎ ॥ ৭২ ॥ 
সবা ইতি । মিরশ্রতঃ কেবলকুস্তক: প্রাণায়।ম ইত্যয়মুক্তঃ । কেবলং 

প্রশংসন্তি কেবল ইতি। রেচে। রেচকঃ রেচণ্চ পুরকশ্চ রেচপুরকৌ 
তাভ্যাং বর্জিতে রহিতে কেবলে কুস্তকে সিদ্ধে সতি ॥ ৭৩॥ 

তন্ত যোগিনস্ত্িু লোকেধু ছুল্লভং ছুশ্রাপং কিঞ্চিৎ কিমপি যথেষ্টং 

সহিত কুস্তকের অভ্যাস করিতে থাকিবে। স্ুযুক্াী তেদানন্তর যখন 

সেই সুষুক্না মধ্যে ঘণ্টাশব্ব হইতে থাকে, তখনই কেবল কুস্তক সিদ্ধ 
হইয়াছে জানা যায়। এই কুস্তক সিদ্ধ হইলে দশ বা বিংশতিবার 
সহিত কুস্তক করিবে, কেবল-কুস্তকদ্বার অশীতি সংখ্যায় পূরণ করিতে 

হইবে। আর শক্তিসত্তে অশীতির অধিক সংখ্যায় কেবল কুম্তক 
ক্রিবে। রেচক ও পুরক ন। করিয়া অনায়াসে বায়ু ধারণকেই কেবল 

কুস্তক বল! যায় ॥ ৭২ ॥ | 

মিশ্রিত ও কেবল এই উভয় বিধ কুস্তককেই প্রাণায়াম বলা যায়, 

পরস্ত রেচক ও পূরক ব্যতিরেকে যে কুন্তক হয়, তাহাই কেবল-কুম্তক 

নামে খ্যাত ॥7৩॥ 

যে যোগী কেবল কুস্তকন্ধার1 বাযুধারণ করিতে পারেন, ত্রিসৃধনে 
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রাঁজযোগপদং চাঁপি লভতে নাত্র নংশয়ঃ | 

কুম্তকাৎ কুগডলীবোধঃ কুগ্ডলীবোধতে। ভবেৎ ॥ ৭৫॥ 
অনর্গল। স্থযুন্না চ হঠপিদ্ধিশ্চ জায়তে | 

সত পা. ৯৯ পা সপ পাপা সস শাশিসপিস্দ পিপিপি সপে পাপ সপাপসপস্প ০ পি শা শসার 

যথেচ্ছং বায্বোদ্ধারণং বাপি ন বিদ্যতে তন্ত সব্বং স্থল হমিত্যর্থঃ | শক্ত 

ইতি । কেবলকুণ্তকেন কুশ্তকাশ্যাসগেন শক্তঃ সমর্থো যথেষ্টং যথেচ্ছং 

বায়োদ্ধারণং তন্মদ্বাযুধারণ।ৎ ॥ ৭৪ ॥ 

রাজযোগপদং রাজযোগাকম্মকং পদ্দং লভতে । অত্র সংশয়ে ন। 

নিশ্চিতমেতদিত্যর্থঃ। কুস্তকাভ্যাসম্ত পরংপরয়া কৈবল্যহেতুত্বমাহ। 

কুম্তক।দি'ত। কুস্তকাৎ কুক্তকাভ্যাসাৎ্ কুগুল্যাধ(রশক্তিস্তস্তা বোধে নিপ্র- 

ঙ্গো ভবেঞ্খ। কুগুল্যা বোধঃ কুগুলীবোধস্তম্মাৎ কুগুলীবোধতঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ন্বুগ্নানাড্যনর্গলা কফাদ্যগলরহিতা ভবেৎ। হঠন্ত হঠাভ্যাসস্ত [সদ্ধিঃ 

প্রত্যাহারাদিপরম্পরয়া কৈবল্যরূপ দিদ্ধির্জায়তে। হঠযোগরাজযোগ- 

সাধনযো$ পর-্পরোপকার্ধে।(পক1রকত্বমাহ । হুঠং বিনেতি | হঠং হঠযোগং 

বিনা রাজঘোগে। ন লিদ্ধযতি রাজযোগং বিনা হঠে। ন সিদ্ধ্যতি ততো 

ইন্ভতরন্ত সিদ্ধির্নান্তি। তক্মান্িম্পত্তিং রাজযোগসিদ্ধিমামর্ধ্যাদীকৃত্য ঘ। 

নিম্পটভস্তন্ত] রাজযোগসিদ্ধিপর্ধযস্তং যুগ্মং হঠযোগরাজযোগদ্বয়মভ্যসেদজ- 
আসিস 

তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না, সে সর্বদা আপন অভীষ্টল।ভ করতে 

পারে ॥ 968 ॥ 

কুম্তকাভ্যাসই পরম্পরারূপে মুক্তির হেতু, অতএব ইহাঁকেই রাজ, 
যোগ বল। যায় তাহাতে সংশয় নাই। আর এই যোগে কুলকুগুলী 

শক্তর প্রবোধ জন্মে। এই নিমিত্ত ইহাকে কুগুলীবোধ9 বলিয়। 

থাকে ॥ ৭৫ ॥ 

নুযুয়া নারী ব্রহ্মনাড়ী কফাদিদোষ রহিত হুইয়1 বিশুদ্ধ হইলেই হঠ- 
যোগের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাহাহইলেই প্রত্যাহারা দিদার মুক্তিলাভ 

হইতে পারে । আর হঠযোগ ও রাজযোগ.ইহার। পরম্পরের সহকারী, 

অর্থাৎ গ্রাণায়ামাদি হঠযোগ ব্যতিরেকে রা্যোগ লিষ্ধ হয়না এবং 

পপি | তি - পপি পপশিসেস্পীপাীিশি শ কাদা) পপ সম 
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হঠং বিন রাজযোগে! রাজ যোগং বিনা হঠ2। 

ন নিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পভেঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৭৬ ॥ 

কুস্তকপ্রাণরোধান্তে কুর্্যাচ্চিত্রং নিরাশ্রয়ম। 

এবমভ্যাসযোগেন রাজযোগপদং ব্রজেৎ ॥ ৭৭ ৪ 

বপুঃকৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা 

নাদস্ফ। টত্বং নয়নে স্থনিন্্লে | 
সপ শাতিসী শা টিটি শীট? পপ পপ শি পকি্পসসস 

[তচেৎ। হ্ঠাতিরিক্তে সাক্ষাৎ পরংপরয় বা রাজযধোগলাধনেতত্র রাজ- 

যোগশব্বঃ। জীবন।ধনে লাঙ্লে জীবনশব্বপ্রয়োগবৎ । রাজযোগস্![ধনং 

চতুথোপদেশে বক্ষ্যনাণমুন্সনাশা শ্তবীনুদ্রাদিবপমপরোক্ষানু ভূতাবুক্তং পঞ্চ- 

দশাঙগরূপং দশাঙগগদপঞ্চ। বাক্/স্ধায়ামুক্তং দৃশ্|হুবিদ্ধাদিরূপপ্ ॥ ৭৬ ॥ 

হঠাভ)াপাত্রীজবোগপ্র[শডএক।রন।হ। কুশ্তকেতি। কুস্তকেন প্রাণস্ত 
ঘো৷ রোধন্তস্তান্তে মধ্যে (53মস্তঃক্রণং নিরাশ্রয়ং কুধ)[২। সংপ্রজ্জাত- 

সমাধে। জাতায়াং শ্রঙ্থাখীরাস্থতে* পর বেরাগ্যেণ পিলন্বৎ কুষ্যাদি- 
ত্যথঃ। এবমুক্তরাত্যাভ)াদম্ত ঘোগো। বুক্িস্তেন। যোগঃ সংহননো- 

পায়ধ্যানমর্গাতযুত্তধাত কোশঃ। রজযোশগপদং রাজঅযোগাক্মকং পদ্ং 

শ্রজেত্ড প্রাগ্ন। যাজ!। ৭৭ ॥ 

হচসিদ্ঞাপকমাহ | বপুরকশত্বামাত।, বপুষে দেহ্ত কণত্বং কা্শ্যং 

রাগধোগ ব্যতিরেকে ঠঠবোগ |সপ্ধ হয় না, অতএব সাধ পধ্যস্ত 

রাজযে।গ ও হঠযোগ ডভঙ্জ অভ্যানণ কারতে থাকবে। এহ ধাজযোগ 

»স1ধনের প্রণালা ৮তুথ ভপদেশে শেষ বাণত হহবে ॥ ৭৬ ॥ 

কি প্রকারে হঠযোগাভ]াসে রাজযোগপ্রা।ন্ত হয়, তাহাই কথিত 

হইতেছে ।-_কুস্তকদ্বার। প্রাণবায়ুর রোধ কারয়। অন্তঃকরণকে নিরাশ্রর 

করিবে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেই ব্রক্মাকারে অবস্থিতি হয় এবং 

তাহাহুইলে বৈরাগয উপস্থিত হইয়1 চিন্তের লয় হইয়া! থাকে । এই রূপে 

নিয়ত অভ্যাস করিলেই রাজযোগাক্সক পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭ ॥ 

হঠযোগ সিদ্ধির চিহ্ন কথিত হইতেছে ।-_যে ব্যক্তির হঠযোগ সিদ্ধি 

১৪ 



১৩৪ হঠযোগপ্রদীপিকা | 

অরোগত। বিন্দুজয়োইগ্রিদীপনং 

নাড়ীবিশুদ্ধিহ্ঠযোগলক্ষণম্ ॥ ৭৮ ॥ 

ইতি হঠযোগপ্রদীপিকায়াং দ্বিতীয়োপদেশঃ ॥ ২ ॥ 

বদনে মুখে প্রসন্নতা প্রসাদ নাদস্ত ধবনেঃ স্ফুটত্বং প্রাকট্যং নয়নে 

নেত্রে ুষ্ট, নির্মলে অরোগন্ত ভাবোংরোগত1 আরোগ্যং বিন্দোদ্ধীতো।- 

জ্জয়ঃ ক্ষয়াভাবরূপঃ অগ্নেরৌদর্ধ্যস্ত দীপনং দীপ্তিন্ণড়ীনাং বিশেষেণ 
শুদ্ধিন্দলাপগমঃ এতদ্বঠন্ত হঠ।ভ্যাসসিদ্ধেভাবিন্া লক্ষ্যতেইনেনেতি 

লক্ষণং ৪8 ৭৮॥ 

ইতি শ্রীহঠপ্রদ্ীপিকাব্যাখ্যায়াং জ্যোত্ক্াভিধারাং ব্রহ্গানন্দকূতাক়্াং 

দ্বিতীয়োপদেশঃ ॥২। 

সি 

হইয়াছে, তাহার শরীর কৃশ ও বদন প্রসন্ন হয়। তাহার বাঁকা অতি 

নম্পষ্ট এবং নয়নযুগল নির্মল হইয়। থাকে, শরীরে কোন রোগ থাকে 
না, রেতঃপাত হয় না, শারীরিক অশ্রির দীপ্তি হয় এবং নাড়ী সকল 

বিশুদ্ধ হয়। এই সকল হইলেই হঠযোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায় ॥ ৭৮ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়োপদেশ ॥ ২॥ 



তৃতীয়োপদেশঃ। 
সশৈলবনধাত্রীণং যথাধারোহহিনাঁয়কঃ | 
সর্ধ্বেষাঁং যোগতন্ত্রাণাং তথাধার| হি কুগুলী ॥ ১॥ 

স্থপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্তি কুগ্ডলী | 
তদ। সর্ববাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োহপি চ ॥ ২ ॥ 

অথকুগুল্যাঃ সর্দযোগাশ্রয়ত্বমাহ । সশৈলেতি। শৈলাশ্চ বনানি চ 

শৈলবনাঁনি তৈঃ সহবর্তমানাঃ সশৈলবনান্তাশ্চ তা ধাত্র্যশ্চ ভূময়ন্তাদাং । 

ধাত্র্যা একত্বেংপি দেশভেদাডেদমাদায় বহুবচনং। অহীনাং সর্পাণাং 
শাঁয়কো নেতাহিনায়কঃ শেষে! যথ। বদ্বদাঁধার আশ্রয়স্তথ! তদ্বৎ। সর্কেষাঁং 

যোগস্ত তন্ত্রাণি ফোগতত্ত্রাণি যোৌগোপায়াস্তেষাং কৃগুল্যাধারশক্তিরা শ্রয়ঃ। 

কুগুলীবৌধং বিনা সর্বযোগোপায়ানাং বৈযর্থযাদ্িতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ 

কুগলীবোধস্ত ফলমাহ দ্বাভ্যাং। স্প্তেতি। স্থপ্তা কুগুলী গুরোঃ 

প্রসাদেন যদ! জাগন্তি বুধ্যতে তদ] সর্ধাণি পল্মানি ষট্গক্রাণি ভিদ্যন্তে 

ভিন্নানি ভবন্তি। গ্রন্থয়োইগি চ ব্রন্বগ্রন্থিবিষুঃগ্রন্থিরুদ্গ্রস্থয়ে! ভিদ্যস্তে 

ভেদং প্রাপ্,বস্তীত্যন্বয়ঃ 7 ২। | 
এশা 

আধারশক্তিরূপা কুগুলীই সকল যোগের আশ্রয়, যেমন এক অনস্ত 

পর্নাত ও বনধারিণী ধরার আধার, সেইরূপ কুগুলীই সর্বপ্রকার যোগো- 
পায়ের আধার, অতএব কুগুলীপ্রবোধ ব্যতিরেকে কোনরূপ যোঁগো- 

পাঁয়ই সফল হয় না॥১॥ 
এইক্ষণ কুগুলীপ্রবোঁধের ফল নিরূপণ করিতেছেন ।-_যখন শ্রীগুরুর 

কৃপাঁবলে প্রন্থপ্ত। কুগডলী জাগরিত। হয়েন, তখনই আঁধারাদি ষট্চক্রের 

গ্রকাশ হয় এবং ব্র্গগ্রন্থি, বিষুগ্রন্থি ও রুদ্র গ্রহি,. এই গ্রন্থিত্রয় ভিন্ন হইয়! 
থাকে ॥২॥ 



১০৬ হঠযোগগ্রদীপিকাঁ। 

প্রাণন্ত শুন্যপদবী তথা রাজপথায়তে | 

তদ। চিত্ং নিরালম্বং তদ। কালম্য বঞ্চনম্ ॥ ৩ ॥ 

স্বযুম। শৃন্যপদ্বী ব্রহ্মরন্ধ ং মহাঁপথঃ। 

শ্মশানং শাম্তবী মধ্যমার্গশ্চেত্যেকবাঁচকাঃ ॥ ৪ ॥ 
তস্মাৎ সর্ধবপ্রযত্বেন ্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্ | 
ব্রহ্গ্বারমুখে স্থপ্তাং মুদ্বাভ্যানং সমাচরেত ॥ ৫৪ 

সপ ০ পপ পা পপ সপ পপ 

প্রীণস্তেতি । তদ। শৃন্যপদ্দখী সুযুক়! প্রাণন্ত বাঁয়ে! রাজ্ঞাং পন্থা! রাজ- 

পথ" রাজপথমিবাচরতি বাজয়খীষতে বাজমার্গায়তে। স্থখেন গমন; 

সম্ভবাং। তর চিন্তমালপ্বনমাশমস্তপ্মানির্তং নিরালম্বং নির্ব্িষয়ং 

ভব্ত। তদা কালন্ত মুত্যোর্বঞ্নং প্রতারণং ভবতি ॥৩ | 

সুষু্নাপর্ধ্যারানীহ। স্ুবুয়েতি  ইত্যুক্তাঃ শন্দা একভা একা 
বাঁচকাঁঃ একবাচকাঁঃ। পর্য্যায] ইত্যর্থঃ। স্পষ্টই শ্লোকার্থঃ ॥ 9 ॥ 

তন্মাদিতি যন্মাৎ কুঙজলীবোধেইনব যত রহেদাদিকং ভবণত তম্মাৎ- 

সব্বর্ত্রেন সর্বে৭ প্রবন্েন ব্রহ্মা নচ্চিদানন্দলক্ষণং তত্ত দ্বারং প্রাপ্ত,যপাঁয়ঃ 
সৃষুয়া তন্তা মুখেহ্গ্রভীগে স্থেন আধুমাদ্বারং পিধায় সুপ্ামীশ্বরীং 

যখন ন্তযুযন। লাঁড়ী প্রাণবাযুর পক্ষে রাজমার্ণে ন্যায় স্খপ্রদ হয়, 

তখনই চিন্ত নিরালম্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে পৃথক্ 

হয় এবং কালও বঞ্চিত হইয়া থকে, অর্থাৎ সেই সাধকের বম ভয় 

থাঁকে না ॥ ৩॥ 

এইক্ষণ স্ুষুয়ার কতিপয় পর্যায় (নাম ) কথিত হইতেছে ।-_ স্ষুয়া, 

শৃন্ পদবী, ব্রঙ্গরন্ধ,, মহাপথ, শ্বশান, শান্তবী ও মধামার্গ, এই সকল শব্দ 
একার্থ বাচক, অর্থাৎ উল্ত শব্ধ সমুপায়ই স্ুযুয়াকে বোধ করে ॥ ৪ ॥" 

মেহেতু কুগুলীর প্রবোধেই বট্চক্রজের প্রকাশ হম, অতএব সর্বপ্রযত্তে 

সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বর্ষের দ্বারস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রন্মগ্রাপ্রির কারণীভূত স্ুষুনার 

2 স্পিন তসপিতী তি তি পপ পি | শী ২ পপ | ্ 



শশা পাপা শাসক আপা পা সী ০ 

হঠযোগপ্রদদীপিকা। ১০৭ 

মহু'মুদ্র! মহাবন্ধে। মহাঁবেধশ্চ খেচরী। 
উড্যানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধে! জালম্ধরাভিধঃ ॥ ৬॥ 
করণী বিপরীতা খ্য। বজ্রোলী শক্তিচালনম্ । 
ইদং হি মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্ ॥ ৭ | 

আদিনাথোদিতং দিব্যমফেশ্বর্ধ্য প্রদায়কম্। 
বল্লভং সর্ববসিদ্ধানাং ছুরলভং মরুতামপি ॥ ৮ ॥ 

কুগুলীং প্রবোধরিতুং প্রকর্ষেণ বোধরিতুং যুদ্রাণাং মহামুদ্রাদীনামভ্যাস- 
মাবৃত্তিং সমাচরেৎ সম্যগাচরেৎ ॥ ৫॥ 

মুদ্রা উদ্দিশতি । মহামুদ্রেতণাদিন। সা্ধেন । সাদ্ধীর্থঃ স্প্টঃ ॥ ৬ ॥ 

মুদ্রাফলমাহ সা্ধদ্বাভ্যাং। ইদমিতি। ইদমুক্তং মুদ্রাণান্মশকং জর! 
চ মরণঞ্চ জরামরণে তয়োন্ননীশনং নিবারকং ॥ ৭ | 

আদিনাথেন শল্তুনোদ্িতং কথিতং । দ্রিবিভবং দিব্যুত্তমং । আষ্টো চ 
তান্তশ্বর্ধ্যাণি চাষ্টৈশ্বধ্যাণি অণিম1-মহিমা-গরিমা-লধিমাপ্রাপ্তি-প্রাকাম্যে- 

শিত্ববশিত্বাথ্যানি | তত্রাণিমা সঙ্কল্পমাত্রেণ গ্রকৃত্যপগমে পরমাণুবদ্দেহস্ত 

স্দ্মতা। ৪ গু ছি দিবন্মহডাবঃ । গরিম। লঘুতর- 
শশী পাশে শপীশীশসীপস্সসসসীপীিপিশিসীসপিপপীাাাপা 

মুখে সপ্রনপতা ঈশ্বরী ক্ুগুলীকে প্রবোধিত করিবে এবং মহামুদ্রাদির 

অভ্যাস করিবে, তাহাহইলেই কুগলীর প্রবোধ হইতে পারে ॥ ৫॥ 

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, থেচরী মুদ্রা, উড্ডিয়ানবন্ধ, মূলবন্ধ,) 

জালন্বরবন্ধ, বিপরীতকরণী, বজ্োলী ও শক্তিচালন; এই দশবিধ মুদ্রা, 
সাধকের জরা! ও মরণ বিনাশ করে, অর্থাৎ যিনি উক্ত দশবিধ মু! 
সাধন করিতে পারেন, তাহার শরীর কদাচ জীর্ণ হয় না, কিন্বা মৃত্যু | 

হয় না ॥ ৬-৭ ॥ 
উক্ত দশবিধ মুদ্রা স্বয়ং মহাদেবের কথিত, ইহ! সাধন করিলে 

সাধক অণিম!, মহিমা, গরিম, লিমা, প্রাপ্তি, কাম্যা, ঈশিত্ব ও বশিত্ব 

এই ছষ্ট প্রশ্বর্ধযলাভ হয়। (€ ইচ্ছা করিলেই শরীর পরমাণুর স্যাঁয় সুক্ষ 



১০৮ হঠযোগশএ্রদীপি কা । 

গোঁপনীয়ং প্রযত্বেন যথ। রত্বকরগুকম্। 

কন্তচিম্নৈব বক্তব্যং কুলক্ত্রীত্রতং যথা ॥ ৯ ॥ 

শ্তাঁপি তৃলাদে: পর্তার্দিবদ্গতরুভাবঃ। লঘিম! গুরুভরশ্তাঁপি পর্ধ্বতাদে- 
স্তলাদিবল্লঘুভাবঃ। প্রাপ্রিঃ সর্ধভাবসান্নিধ্যং । যথা ভূমিস্থ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ 
স্পূশতি চক্দ্রমসং | প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাঁতঃ। যথা উদক ইব ভূমৌ 
নিমজ্জতি চ। ঈশিতা ভূতভোৌতিকানাং প্রভবাপ্যয়সংস্থানবিশেষসামর্থ্যং । 
বশিত্বং ভূতভৌতিকানাং স্বাধীনকরণং। হ্যাং 'প্রদায়কং প্রকর্ষেণ 
দদাতীতি তথা তং সর্ধে চ তে সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ন্তেষাং বলভং প্রিয়ং 
মরুতাঁং দেবানামপি ছল ভং দুশ্রাপং কিমুতান্তেযামিত্যর্থঃ | ৮ ॥ 

গোপনীয়মিতি। প্রযত্েন প্ররুষ্টেন বত্বেন গোপনীয়ং। গোপ- 
নীয়তে দৃষ্টীস্তমাহ। যথেতি রত্রানাং হীরকাদীনাং করণডকং রত্রকরণ্ডকং 
যথা যেন প্রকাঁরেণ গোঁপ্যতে তদ্বৎ ৷ কম্তাঁপি জনমাত্রন্ত যদ কন্তাপি 

পপ পাশাপাশি 4 স্টপ, ৯ ৯ 

হয়, ইহাই অণিমাশক্তির কার্ধ্য। ইচ্ছামাত্র যে শরীর আকাশাদির 
্তায় মহত্তাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই মহিমা । লঘুতর তুলাঁদির যে পর্বতা- 
দির ন্যায় গুরুভাব, তাহাই গরিমাঁ। গুরুতর পর্বতাদির যে তুলাদির 
তায় লঘুতাব, তাহাই লঘিম]। সর্ব সান্লিধ্যই প্রাপ্ধি, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে 
ভূমিতে থাকিয়াও অস্গুল্যগ্র্থার! চন্ত্রম্পর্শ করিতে পারে । ইচ্ছার অনভি- 

ঘতই প্রাকাব্য, 'র্থাৎ যাহ! মনে করে, তাহার অন্তথ! হয় না, যেমন 
ইচ্ছ! করিলে ভূমিমধ্যেও জলের ন্াঁয় নিমগ্ন হইতে পারে ও উন্গ্ন 
হইতে পারে। ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উৎপাদন ও বিনাশনে 
সামর্থাই ঈশিত্ব। আর ভূত ও ভৌতিক পদার্থের শ্বাধীনকরণই বশিত্ব। 

দশবিধ মুদ্রাসাধক ব্যক্তি উক্ত প্রকার অষ্টশক্তি লাভ করিতে পারে। এই 

দশ মুদ্রা সকল যোগী ও সর্ব দেবতাদিগের অতি প্রিয় ॥৮॥& 
উক্ত দশবিধষোগ অতি প্রযত্বে গোপন করিয়! রাখিৰে। যেমন 

হীরকাদিরত্ব করগুক (পেট।) গোঁপনে রাথিয়। থাকে, সেইরূপ এই সকল 
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অথ মহামুদ্রা! । 

পাদমুলেন বামেন যোনিং সংগীভ্য দক্ষিণং | 

প্রসারিতং পদং কৃত্ব! করাভ্যাং ধারয়েদঢম্ ॥ ১* ॥ 
কণ্ঠে বন্ধং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ুযুদ্ধতঃ | 
যথা দগ্ডহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে ॥১১ ॥ 

বরহ্মণোহপি নৈব বাচ্যং কিমুতান্তস্ত । তত্র দৃষ্টান্তঃ | কুলক্ত্রীল্গরতং সঙ্গ- 
মনং যথা যদ্বৎ ॥ ৯॥ 

মুদ্রাদিষু প্রথমোদিষ্ত্বেন মহাসুদ্রাং তাবদ(হ । পাদমূলেনেতি। 

বামেন সব্যেন পাদস্ত মূলং পাঁদমূলং পাঞ্চিন্তেন পাদমূলেন বামপাদ- 

পাঞ্চিনেত্যর্থঃ। যোনিং যোনিস্থানং গুদমেঢয়োর্মধ্যভাগং সংপীড্য।- 
কঞ্চিতবামপাদপাঞ্চিনা যোনিস্থানং দৃঢ়ং সংযোজয়েদিত্যর্থঃ। দক্ষিণং 

সব্যেতরং পদং চরণং প্রসারিতং ভূমিসংলগ্নপ।ঞ্চিকমুদ্ধীস্থুলিকং দণ্ডবৎ 

কৃত্ব( করাভ্যাঁং সম্প্রদায়াদাকুঞ্চিতকর তর্জনীভ্যাং দৃঢ়ং গাঢ় ধারয়েদ- 

নুষ্ঠপ্রদেশে গৃহীয়াৎ ॥ ১৯ ॥ 

কে ক্ঠদেশে বন্ধনং সম্যগারোপ্য কৃত্বা জালব্ধরবন্ধং কৃত্বেত্যর্থঃ। 

যোগ গোপন করিবে । আর কুল স্ত্রীগণ যেমন সুরত প্রকাশ করে না, 

সেইরূপ এই সকল যোগ্ কাহার৪ নিকট বলিবে না ॥ ৯ ॥ 
যত প্রকার মুদ্রা আছে) তাহাদিগের মধ্যে মহামুদ্রাই প্রথমে উক্ত 

হুইয়াছে, অতএব প্রথমতঃ মহামুদ্রা কথিত হইতেছে ।--সাধক বাঁম- 
পদের পাঞ্চি (গোড়ালি) দ্বার বাম যোনিস্থান, অর্থাৎ গুহাদ্বার ও মেটে 

মধ্যভাগ দৃড়রূপে সংপীড়িত করিয়! দক্ষিণপাদ দওবঘ প্রসারিত ও তৃমি 
ংলগ্ন করিবে । আর যাহাতে এ চরণের অঙ্গুলি সকল উর্ধমুখে থাকে, 

এইরূপ করিতে হইবে। অনস্তর উভয় হস্তের তর্জনী ভিন্ন অস্ঠান্ 
অন্ুুলিদধার। দৃঢ়ন্ধপে উক্ত প্রসারিত পার্দের অন্নুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া উপবেশন 

করিবে ॥ ১০ ॥ 

কঠদেশে সমক্ প্রকারে বন্ধন করিয়া, অর্থাৎ জালম্ধরবদ্ধ করিয়। 
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ধাভ্ভীভূতা তথ! শক্তিঃ কুণ্ডলী সহ ভবেৎ। 
তদা সা মরণাবস্থ! জাঁয়তে দিপুটা শ্রয়া ॥ ১২। 
ততঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েনৈব বেগতঃ 
মহামুদ্রোৎ চ তেনৈব বদস্তি বিবুধোঁতমাঃ ॥ ১৩ ॥ 

০৯ সস 

বাঘুং পবনমৃদ্ধত উপরি স্বযুম্নায়াং ধারয়েৎ। অনেন মূলবন্ধঃ সুচিতঃ | 

সতু যোনিসংপীডনেন জিহ্বাবন্ধনেন চরিতার্থ ইতি সাম্প্রদায়িকাঁঃ। 

যথা দণ্ডেন হতস্তাড়িতে। দণ্ডহতঃ সর্পঃ কুগুলী দংগ্ডাকারঃ দগুশ্তাকার 

ইবাকারে। যস্ত স তাদৃশঃ। দণ্ডাকারং ত্যক্জা সরল ইত্যর্থঃ। প্রকর্ষেণ 
জায়তে ভবতি ॥ ১১ ॥ 

তথ! কুগুল্যাধারশক্তিঃ সহসা শীত্রমেব। খজী সম্পদাতে তথাভূত। 

খজীভূতা সরলা ভবেৎ্। তদাদেতি। দ্বে পুটে ইড়াপিঙ্গলে আশ্রয়ে! 
যস্তাঃ সা মরণাবস্থা জায়তে । কুগুলীবোধে সতি লুযুক়্ায়াং প্রবিষ্টে 

প্রাণে ছয়োঃ প্রাণবিয়োগাৎ ॥ ১২ ॥ | 

ততস্তদনস্তরং শনৈঃ শটৈরেব রেচয়েৎ। বাষুমিতি সন্বধ্যতে | বেগ- 

তস্ত বেগান্ন রে5চয়েৎ। বেগতে। রেচনে বলহানিপ্রসঙ্গাৎ খন্বিতি বাক্া- 
জ্ এ. পপ পপ পপ ১৯, কপ 

নুযুত্রীতে বায়ু ধারণ করিবে, ইহাতে মূল বন্ধ হয় এবং যোনি সংপীড়ন 
ও জিহ্বা! বন্ধনদ্বার চরিতার্থতা হইয়া থাকে । আর সাধক দণ্ডাহত 

সর্পের স্তায় সরলভাব আশ্রয় করিবে ॥ ১১॥ 

পূর্বোক্ত মহামুদ্র! অভ্যাস করিলে সহস। আধারশক্তি কুণডলী সরল 
হয়, এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মরণাবস্থ1! হুইয়! থাকে, অর্থাৎ কুগুলী 

গ্রবোধ হইলে প্রাণ স্থযুক্তা নাড়ীতে প্রবেশ করে; সুতরাং ইড়া ও 

পিললার প্রাণবিয়োগ হইয়] থাকে ॥ ১২ ॥ 

অনস্তর ক্রমে ক্রমে বাধু রেচন করিবে, কিন্ত বেগেতে রেচন করিবে 

না, বেগে বায়ু রেচন করিলে বল হানি হইয়! থাকে । ইহাকেই আদি- 

নাথ[দি মহাপিদ্ধ যোগিগণ মহামুদ্রা বলিয়। কীর্তন করেন। প্রাচীন 
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ইয়ং খলু মহামুদ্রা মহাসিদ্বৈঃ এদএ্রিতা । 
মহারেশাদয়ে! দোষাঃ ক্ষীয়ন্তে মরণাদয়ঃ | 

মহামুদ্রাং চ তেনৈব বদন্তি বিবুধোন্তমীঃ ॥ ১৪ ॥ 

চন্দ্রাঙ্গে তু সমভ্যস্য সৃর্য্যাঙ্গে পুনরভ্যসেৎ। 

যাবভূল্য! ভবেও সঙ্ঘ্যা ততো মুদ্রাং বিলর্জয়েং ॥ ১৫।॥ 
শপ শপ পিসী পা িশস্পীক্পিপ পতি 

০ 

লঙ্কারে। ইয়ং মহামুদ্র। মহ!নিদ্ধৈরাদিনাথাদ্দিভিঃ প্রদশিতা গ্রকর্ষেণ 

দর্শিতা ॥১৩॥ 

মহামুদ্রায়া অন্বর্থমাহ। মহীত্তশচ তে ক্রেশাশ্চ মহাক্লেশ! অবিদ্যা- 
শ্মিতারাগদছ্ধেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ তে আদয়ে। যেষাং তে তৎ কার্য্যাঁণাং 

শোকমোহাদীনাস্তে দোষাঃ ক্ষীয়ন্তে। মরণমাদির্ষেষাং জরাদীনাং 

তেইপি চক্ষীয়স্তে নন্তন্তি। যতন্তেটনব হেতুন] বিশিষ্টা বুধা বিবুধাস্তেষৃ- 
তম মহামুদ্রাং বদন্তি। মহাঁকরেশান্মরণাদীংশ্চ দোযানুদ্রয়তি শময়ভীতি 

মহামুদ্রেতি ব্যুৎ্পত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 
মহামুদ্রাভ্যাসব্রমমাহ। চন্দ্রা ইতি। চঞ্জ্রেণ চন্দ্রনাড্যোপলক্ষিত 

তমঙং চন্দ্রাঙ্গং তশ্মিন্ চন্ত্রাঙ্গে বামাঙ্গে। তুশবঃ পাদপুর।ণ । সম্যগভ্যন্ত 

ছুর্য্যেণ পিললয়োপলক্ষিতমঙ্গং হুরধ্যার্ং তশ্মিন্ হুধ্যাগ্গে দক্ষা্গে পুন- 

পর্ততগণ এই মহামুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই মহামুদ্র। সাধন 

করিলে মহার্রেশার্দ দোষ, অর্থাৎ অবিদ্যা, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ ও 
অটতিনিবেশ এবং ইহাদিগের কাধ্য শোকমোহাদি ক্ষয় পান ও জরা 

মরণাদ্দি বিনাশ পাইয়। থাকে; অতএব ইহাকে পাওতপ্রবর যোগিগণ 

মহামুদ্রা বলিয়। থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥ 

অনস্তর মহামুদ্রাীভ্যাসের ক্রম কথিত হইতেছে ।_-সাধক প্রথমতঃ 

বামাঙ্গে কুস্তক করিয়া দক্ষিণাঙ্গে কুশ্তকাভ্যাস করিবে। পরস্ত বামাঞ্গে 

যতবার কুস্তক করিবে, দক্ষিণাঙ্গেও ঠিক ততবার কুস্তক করিতে হইবে। 

উভায়াঙ্গে সমান সংখ্যাক্স কুস্তক করিয়। মহামুদ্রা বিসর্জন কন্িঝে। 
১৫ 
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নহি পথ্যমপধ্যং ব। রসাঃ সর্কবেইপি নীরসাঃ। 

অপি ভুক্তং বিষং ঘোরং লীযুষমিব জীর্যতি ॥ ১৬ ॥ 

র্বামাঙ্গাভ্যাসানস্তরং যাবদ্যাবৎ কাঁলপধ্যন্তং তুল্য! বামাঞঙ্গে কুস্তকাভ্যাস- 

সঙ্ঘযাসম। সঙ্ঘা। ভবেত্তাবদভ্যসেৎ। ততঃ সঙ্খাঁসমাভ্যাসানস্তরং মুদ্রাং 

মহামুদ্রাং বিসর্জয়েৎ। অত্রায়ং ক্রমঃ । আকুঞ্চিতবামপাদপাঞ্চিং যোনি: 

স্থানে সংযোজ্য প্রসারিতদক্ষিণপাদাস্বষ্ঠমাকুঞ্চিততর্জনীভ্যাঁং গৃহীত্ব- 

ভ্যাসো বামালেংভ্যাসঃ। অন্মিন্নভ্যাসে পুরিতো বায়ুর্বামাঙ্গে তিষ্ঠতি । 

আকুঞ্চিতদক্ষপাদপাঞ্চিং যোনিস্থানে সংযোজ্য প্রসারিতবামপাদান্ষ্ঠ- 

মাকুঞ্চিততর্জনীভ্যাং গৃহীত্বাভ্যাসো দক্ষাঙ্গেইভ্যাসঃ। অন্মিন্নভ্যাসে 

পৃরিতে। বাযুর্দক্ষারঙ্গে তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥ 

মহাসুদ্রাগুণানাহ ত্রিভিঃ। নহীতি। হিষযশ্মান্মহামুদ্রাভ্যাসিন ইত্য- 

ধ্যাহারঃ। পথ্যমপথ্যং বান। পথ্যাপথ্যবিচারো নাস্তীত্যর্থঃ। তশ্মাৎ 
সর্ব ভূক্তা রসাঁঃ কটক্লাদয়ে। জীর্বস্ত ইতি বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়; | 
নীরসাঃ নির্গতে। রসে যেভ্যন্তে যাতাঁয়ামাঃ পদ্দার্থা জীর্ধ্যস্তে। ঘোর- 

ইহার ক্রম এই যে, বামযোনি স্থানে যে বামপাদমূল সংযুক্ত ছিল; তাহ! 
দক্ষিণভাগে সংযুক্ত করিবে এবং উভয় হস্তের তর্জনী ভিন্ন অন্ান্ত অঙ্গুলি 
দ্বারা দক্ষিণ পাদান্ুষ্ট গৃহীত ছিল তাহা উভয় তল্জনীদ্বার] গ্রহণ 

করিবে । এইরূপে বামাঙ্গে অভ্যাস হইলে, দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে 
থাকিবে, অর্থাৎ দক্ষিণপাদমূল দক্ষিণ যোনি স্থানে সংযুক্ত করিয়। 
বামপাদ উর্ধান্ুলিভাঁবে ভূমি সংলগ্ধ ও.সরল করিবে এবং উভয় 

হম্তের তর্জনী আশকুঞ্চিত করিয়া! অবশিষ্ট মঙ্গুলিদ্বার! প্রসারিত পার্দের 
ঘঙুষ্ঠ ধারণ করিবে । এইরূপ অভ্যাস করিলে দক্ষিণাঙ্গে বায়ু পৃরিত 

হয় ॥ ১৫৪ 

অনস্তর মহামুদ্রা সাধনের গুণ কথিত হইতেছে ।--যে সাধক মহ1- 

মুদ্রা অভ্যাস করে, তাহার পথ্যাপথ্য বিচার নাই, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি 

যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারে। সে কটু অয্াদি রসযুদ্জ দ্রবা ভোজন 
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ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবর্ত গুল্স।জীর্ণপুরোগমাঃ | 

তম্য দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুছাং তু যোহভ্যসেৎ ॥১৭॥ 

কথিতেয়ং মহামুদ্রো মহাসিদ্ধিকর নৃণাম্। 

গোপনীয়। গ্রযত্বেন ন দেয় যস্থা কম্তাচিশ ॥ ১৮ ॥ 

'মিতি হুর্জজর' ভুক্রমন্নং বিষং ক্ষেড়মপি পীযুষমীবাঁমৃতমিব জীর্্যতি জীর্ণং 

ভবতি । কিমুহাঁন্যদিতি ভাঁবঃ ॥ ১৬ ॥ 

যঃ পুমান্ মহামুদ্রামভ্যসেতৃম্ত ক্ষয়ে রাজরোগঃং কুষ্ঠ গুদাবর্ত গুলা! 

রোগবিশেষাঃ। অজীর্ণং তুক্তান্নাপরিপাঁকস্তানি পুরোঁগমান্তগ্রেসরাণি 

যেষা" মহোদরজরাদীনাঁং তথ! তাদৃশা! দোষা দোষজনিতা রোগাঃ ক্ষয়ং 

নাশং বাগ্তি প্রাপ,বন্তি ॥ ১৭ ॥ 

মহাঁমুদ্রামুপসংহরন্ তন্ত1 গোঁপ্যত্বমাহ। কথিতেতি। ইয়মেষা মহ1- 

মুদ্র। কথিতোক্তী। ময়েতি শেষঃ॥ কীদৃশী হৃণামভ্যসতাং নরাণাং 

মহত্যণ্চ তাঃ সিদ্ধয়*্চাশিমাদ্যান্তাসীং করী কত্রীয়ং। প্রকৃষ্টে। যত্বঃ প্রযত্ু- 

স্তেন প্রযত্বেন গোপনীয়া গোপনাহী। যস্তকন্তচিদ্যস্তকম্তাপ্যনধিকারি- 

ণোহসম্বন্ধন্ত ৷ সামান্তে ষঠী। ন দেয়া দাতুং যোগ্যা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥১৮॥ 
সাপ পপ পা 

করিলে তাহা অনায়াঞ্নে জীর্ণ হয় এবং নীরস; পর্যযযষিত দ্রব্য অতি 

রূক্স, অর্থাৎ ছুর্জর অন্নাদি ভোজন করিলেও শীদ্র ভুক্ত অন্ন পরিপাক 

গায়। এমন কি সে বিষপান করিলেও তাহ! অমৃত বৎ জীর্ণ হয় ॥ ১৬॥ 

যে পুরুষ মহামুদ্রার অভ্যাঁন করেন, তাহার রাঁজবক্ষাদি ক্ষয়রোগ, 

কুষ্ঠ, গুদ্বাবর্ত, অর্থাৎ ভগন্দরাদি; গুল ও অজীর্ণপ্রভৃতি সর্বপ্রকার রোগ 

বিনাশ পাইয়। থাকে ॥ ১৭ ॥ 

এই মহ্থামুদ্রী কথিত হুইল, যাহারা এই মহামুদ্রা সাধন করে, 

তাঁহাদ্িগের অণিমাদি আষ্ট মহাঁসিদ্ধি লাভ হয়, ইহ অতিযত্বে গোপন 

করিয়া রাখিবে এবং যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে প্রদান করিন্ছে 

লা ॥১৮॥ 
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অথ মহাবঙ্ধঃ। 

পাঞিগ্ববামস্ত পাদম্ত যোনিস্থানে নিয়োজয়েছ। 
বামোরজপরি সংস্থাপ্য দক্ষিণং চরণং তথা ॥ ১৯ । 

পুরয়িত্বা ততো বারুং হৃদয়ে চিবুকং দৃঢ়ম্। 
নিম্পীড্য বায়ুমাকুঞ্ধ্য মনোমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২০। 
ধারয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েদনিলং শনৈঃ | 

সব্যাঙ্গে তু সমত্যন্ত দক্ষাঙ্গে পুনরভ্যসেৎ ॥ ২১ ॥ 
পপ সপ পপ সপ পাপ পপ পপ সাপ শপ শশী সপ ীশিশ শেপ পাপা পাপা পপা পাস্পপাপপপীপ প 

মহাবদ্ধমাহ। পাঞ্চিমিতি। বামণ্ড সব্যন্ত পাদ্স্ত চরণস্ত পাঞ্চি 

গুল্ফয়োরধোভাঁগং। তর্গ্রস্থী গুল্ফৌ। পুমান্ পাঞ্চিন্তয়ে।রধ ইত্যমরঃ | 

যোনিস্থানে গুদমেঢ্রয়োরন্তরাঁলে নিয়োজয়েগিতরাং যোজয়েৎ। বামঃ 

সব্যে। য উরুস্তশ্রোপরি দক্ষিণং চরণং পাদং সংস্থাপ্য সম্যক্ স্থাপয়িত্বা। 

তথাশব্দঃ পাদপুরণে ॥ ১৯ ॥ 

পৃরয়িত্বেতি। ততস্তদনস্তরং বায়ু" পূরয়িত্বা হৃদয়ে চিবুকং দৃঢ়ং 

নিম্পীড্য গাড়ং সংস্থাপ্য। এতেন জালন্ধরবন্ধঃ প্রোক্তঃ । যোনিং 

গুদমেঢ্য়োরস্তরালমাকুষ্চ্য । অনেন মূলবন্ধঃ স্থচিতঃ। স তু জিহ্বাবন্ধেন 

গতার্থত্বান কর্বব্যঃ। মনঃ স্বাস্তং মন্দমনিলং বাধুং রেচয়েৎ। সব্যাঙ্গে 

বামাঙ্গে সমভ্যন্ত সম্যগাবর্ত্য দক্ষার্গে দর্সিণাঙ্গে পুণর্যাবন্তল্যামেব 

খ্যাং তাবদভ্যসেৎ ॥ ২১ ॥ 
পাশ পা পপ পাপী গা পপ পপাস পলা পপ ০ ৮০০ াশিশিেসপপপাসপী পপ পপ লা পিপল পাচা শা পাপা তািতিিশ পপি শপ পে পাশাপাশি পাশা পোপ না শীাশিতিন শিকিপাশীপীশি | পপ 

অনস্তর মহাবন্ধ কথিত রাজার -_বাঁমপাদের প।ঞ্চি, অর্থাৎ পাঁদ- 
মূল যোনি স্থানে, অর্থাৎ গুহান্বার ও মেটে মধ্যভাগে নিয়োজিত করিয়া 

বাম উক্কর উপরি দক্ষিণ চরণ স্থাপন করিবে । ১৯ ॥ 

অনন্তর বায়ু পূরণ করিয়! হৃদয় স্থানে দৃঢ়রূপে চিবুক স্কাঁপন করত 

(ইহানে জালন্ধরবন্ধ কথিত হইল) যোনি স্থান মাকুপ্ন করিয়া হেহাতে 

মূলবন্ধ হুচিত হইল ) মধ্য নাড়ীতে মনকে নিয়োজিত করিবে ॥ ২* ॥ 
পূর্বোক্ত প্রকারে যথাশক্তি বায়ু ধারণ করিয়! কুস্তক করিবে। 
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মতমব্র তু কেযাঞ্চিৎ কণ্বন্ধং বিবর্জয়েৎ। 

রাজদন্তস্থজিহ্বায়! বন্ধঃ শস্তে! ভবেদিতি ॥ ২২ ॥ 

অয়ং তু সর্ববনাড়ীনাযুদ্ধং গতিনিরোধকঃ। 

অয়ং খলু মহাবন্ধে!। মহাপিদ্ি প্রদায়কঃ ॥ ২৩ ॥ 

অথ জালন্ধরবন্ধে কসঙ্কোচন্তাস্রপযোগমাহ । মতমিতি। কেষা- 

ঞিত্বচার্যযাণামিদং মতং। কিন্তদ্দিত্যাহ। অত্র জালন্ধরবন্ধে কস্ত বন্ধনং 

বন্ধঃ। সন্কোঁচন্তং বিবর্জয়েদিশেষেণ বঙ্য়েৎ। কুতঃ যতো দস্তানাঁং 

রাজানে দ্তরাজানো রাজদস্তা রাজদস্তেধু তিষ্স্তীতি বাঁজদন্তস্থা রাঁজ- 

দস্তস্থা চাসৌ জিহ্বা চ তস্তাঁং রাজদন্তস্থজিহ্বায়াং বন্ধস্তহুপরিভাগস্ত 

সম্বদ্ধঃ শস্তঃ | কণ্ঠাকুঞ্চনাপেক্ষয়! প্রশস্ত! ভবেদিতি হেতোঃ ॥ ২২ ॥ 

অয়ংত্বিতি। অয়ং তু রাজদন্তস্থজিহ্বায়াং বন্ধস্ত সর্ধা"চ ত নাঁড্যণ্চ 

সর্বনাঁড়্যো দ্বাসপ্ততিসহত্রসঙ্যাকাস্তাঁনাং ন্যুয়াতিরিক্তানামূর্ধমুপরি 

বায়োর্গতিরদ্ধগতিস্তস্ত। নিরোধক: । এতেন বধাঁতি হি শিরীজালমিতি 

জালন্ধরোক্তং ফলমনেনৈব সিদ্ধমিতি সুচিতং । মহাবন্ধস্ত ফলমাহ। 

অয়ং খন্বিতি। অয়মুক্তঃ খলু প্রসিদ্ধঃ মহাসিদ্বীঃ প্রকর্ষেণ দদাীতীতি 
তথা ॥ ১৩। 
সপ 

প্রথমে বামাজে উক্ত মহাবন্ধ করিতে হুইবে, অর্থাৎ বামাঙ্গে যতবার 

মহাঁবন্ধ করিবে, দক্ষিণাঙ্গেও ততবার করিতে হইবে ॥ ২১। 

কোন কোন যোগশান্ত্রবিদ আচাধ্যের মতে জাঁলন্ধরবন্ধে কবন্ধ 

পরিভ্যাগ করিবে । যেহেতু এই যোগে রাজদন্তস্থ জিহ্বার বন্ধনই 

প্রশস্ত ; স্থতরাং কঠনক্কোচন নিশ্রয়োজন, অর্থাৎ ক্সঙ্কোচন হইতে 

রাজদস্তে জিহ্বাবন্ধনই এই যোগে বিশেষ প্রয়োজনীয় ॥ ২২ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রকারে রাজদস্তস্থ জিহ্বাতে বন্ধ করিলে স্ুযুন্নীতিরিক্ত 

অন্য দ্বিলশ্রতিসহত্র নাড়ীর উর্ধে বায়ুর গতিরে|ধ হয়। আর মহাবন্ধ 

অভ্যাস করিলে মহাসিদ্ি) অর্থাৎ অণিমাদি আষ্ট এ্রখর্ধ্য লাভ হইয়। 

থাকে ॥ ২৩॥ 



১১৬ হঠযোগপ্রদীপিকা । 

কালপাশমহাবন্ধবিমোচনবিচক্ষণঃ | 

ভ্রিবেণীলঙগমং ধন্তে কেদারং প্রাপয়েদ্মনঃ ॥ ২৪ ॥ 

রূপলাবণ্যসম্পন্ন' যথা স্ত্রী পুরুষং বিনা । 

মহামুদ্রামহাবন্ধে। নিক্ষলে। বেধবর্জজিতো। ॥ ২৫ ॥ 

কালন্ত মৃত্যোৌঃ পাশে! বাগুরা তেন যে। মহাবদ্ধে। বন্ধনং তন্ত বিশে- 

ষেণ মোচনে মোক্ষণে বিচক্ষণঃ প্রবীণঃ । তিস্কণাং নদ্রীনাং বেণী সমুপায়ঃ 

স এব সঙ্গমঃ প্রয়াগন্তং ধত্তে বিধত্তে। কেদারমিতিভ্রবোন্ধধ্যে শিব- 

্থানং কেদারশব্বাচ্যং তং মনঃ স্বস্তং প্রাপয়েৎ। গতিবুদ্ধীত্যাদিন! 

অণো কর্ত-প্মনসো ণৌ কর্ধত্বং ॥ ২৪ 1 

মহাবেধং ব্তুমাদ তন্তোৎকর্ষং ভাবদাহ। ূপেতি। রূপং সৌনর্য্যং 
চক্ষুঃপ্রয়ো গুণে লাবণ্যং কান্তিবিশেষঃ | তছুক্তং। মুক্তীফলেষু ছায়ায় 

স্তরলত্মিবান্তরং ৷ প্রতিভাঁতি যদঙগেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যত ইতি । তাভ্যাং 

সম্পন্ন। বিশিষ্টা স্ত্রী যুবতী পুরুষং ভর্ভারং বিন যথা যাদূশী নিক্ষল! তথ! 
মহামুদ্রা চ মহাবন্ধশ্চ তৌ মহাবেধেন বিনাপি প্রত্যয় পৃর্বোত্তরপদয়ো- 
োপেো। বক্তব্য ইতি ভাব্যকারোজেন্মহচ্ছব্ম্ত লোপঃ। বর্জিত 
রহিতো নিক্ষলৌ ব্যর্থাবিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

সপ সপ শা সিাসীশিস্পীল্পাঁ টি পিপি শপ শাপাশী ১ পাশা শামী পাপা পা পপ পপর 

সাধক মহাবন্ধ অভ্যান করিলে কালপাঁশবন্ধন মোচন করিতে পারে, 

আর সে ত্রিবেণীসঙ্গম, অর্থাৎ প্রয়াগ তীর্থ ধারণ করিতে সমর্থ হয় 

এবং তাহার মনকে ভ্রদ্বয়ের মধ্যবস্তী কেদারাখ্য শিবস্থানে নিয়োজিত 

করিয়। রাখিতে পারে ॥ ২৪ ॥ 

মহাবেধ কথনার্থ অগ্রে মহাবেধের উৎকর্ষ কথিত হইতেছে ।- যেমন 
রূপলাবণ্যলম্পন্না যুবতী শ্বামীর অভাবে বিফলা, সেইব্প মহাবেধ 
ব্যতিরেকে মহাসুদ্রা কোন ফল প্রদান করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥ 
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অথ মহাবন্ধঃ। 

মহাঁবন্ধশ্হিতে। যোগী কৃত্বা পুরকমেকধীঃ | 

বাঁরুনাং গতিমাঁবৃত্য নিভৃতং কগমুদ্রয়া ॥ ২৬ ॥ 
সমহস্তযুগে৷ ভূমে ল্ফিচে। সন্তাঁড়য়েচ্ছনৈঃ। 
পুউদ্বয়মতিক্রম্য বায়ুঃ স্ফ,রতি মধ্যগঃ ॥ ২৭ ॥ 

মহাবেধমাহ। মহাবন্ধেতি। মহাবন্গমুদ্রায়াং স্থিতে। মহাবন্ধস্থিতঃ 

এক] একা গ্রা ধীর্যন্ত স একা গ্রধীর্ষোগী যোগাভ্যাসী পুরকং নাসাপুটাভ্যাং 

বায়োগ্রহুণং কৃত্বা কণ্ঠে মুদ্রা কমুদ্র। তয়। জালঙ্ধরমুদ্রয়া বাষুন।ং প্রাণা- 
দীনাং গতিমৃদ্ধাধোগমনাদিরূপাঁং নিভৃতং নিশ্চলং যথ] ভবতি তথাবৃত্য 

নিরুদ্ধ্য কুম্তকং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

সমহন্তেতি। ভূমৌ ভুবি হস্তয়োধুগিং হস্তযুগং সমং হস্তযুগং যস্য স 
সমহস্তযুগঃ ভূমিসংলগ্রতলৌ সরলৌ যন্ত তাদৃশঃ সন্গিত্যর্থঃ | শ্ফিচৌ 
কটিপ্রোথো। স্্িয়াং স্ফিচৌ কটিপ্রোথবিত্যমরঃ। ভূমিসংলগ্নতলয়ে- 
হস্তয়োরবলন্বনেন যোনিস্থানসংলগ্রপাঞ্চিনা বামপাদেন সহ ভূমেঃ কিপ্ি- 
হুখাপিতৌ শনৈর্ধন্দং সন্তাঁড়য়েৎ সম্যক্ তাড়য়েৎ। ভূমাঁবেব পুটয়োদ্বগ- 

মিড়াপিঙ্গলয়োধু'গ্মমতিক্রম্যোল্লজ্ঘ্য মধ্যে সুযুয়ামধ্যে গচ্ছতীতি মধ্যগে। 

বাষুঃ স্ফুরতি ॥ ২৭ ॥ 

অনন্তর মহাবেধ কথিত হইতেছে ।--নাধক যোগী মহাবদ্ধমুদ্রাতে 

অবস্থিত হইয! একা গ্রচিত্তে উভয় নাঁপাপুটে বায়ু গ্রহণ করিবে । 'আন- 

স্তর জালন্ধর মুদ্রীদ্বার] প্রাণাদি বায়ুর উদ্ধীধোগতিরোধ করিয়] নিশ্চল- 

ভাবে কুম্তক করিবে ॥২৬॥ 

. অনন্তর হম্তদ্ব় সম ও সরলভাবাপন্ন করিয়া করতলদ্বয় ভূমিতে 

স্থাপন করিবে এবং সেই ভূমিসংলগ্ন করঘ্বয়ের নির্ভরে ভূমি হইতে 
কিঞ্চিৎ উখ্িত হুইয়! কটিতে মন্দ মন্দ তাড়ন করিবে, এইরূপ করিলে 
প্রাণবাঘু ইড়া ৪ পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নুযুন্না নাড়ীর 
মধ্ো প্রস্ফবিত হইতে থাকিবে ॥ ২৭।॥ 
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সৌমসূর্ধ্যাগ্নিসম্বন্ধো জাঁয়তে চাঙ্ৃতায় বৈ। 
মৃতাবস্থা সমুৎপন্না ততে। বায়ুং বিরেচয়েহ ॥ ২৮ ॥ 

মহাবেধোহয়মভ্যাপাম্মহাসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। 

বলীপলীতবেপদ্বঃ সেব্যতে সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৯ । 
পপ 

সোমশ্চ সুর্ধযশ্চানিশ্চ সোমকুর্্যাগ্রয়ঃ সোমহ্র্যাগিশবৈস্তদ ধিষ্টিতা 

নাড্য ইড়াপিঙ্গলান্ুযুয়। গ্রাহ্াস্তেযাং সন্বন্ধঃ ৷ তদ্বাযুসন্বন্ধাত্তেষাং সন্বপ্ধ:। 

অমৃতাঁয় মোক্ষায় জায়তে। বৈ ইতি নিশ্চয়েইব্যয়ং। মৃতন্ত প্রাণ- 
বিধুক্তন্তাবস্থা মৃতাবস্থা সমুৎপন্নী ভবতি। ইড়াপিঙ্গলয়োঃ প্রাণ. 

সঞ্ারাভাবাৎ। তত্রস্তদস্তরং বায়ুং বিরেচয়েন্নাসিকাপুটাভ্যাং শনৈ- 

স্ত্যজেৎ॥ ২৮॥ 

মহাবেধ ইতি । অয়ং মহাবেধো অভ্যাসাঁৎ পুনঃ পুনরাবর্তনাম়্হা- 

সিহ্গয়োহণিমাদ্যাস্তাসাঁং প্রদায়কঃ প্রকর্ষেণ সম্ব্ধকঃ। বলী জরয়! 
চর্মদসস্থেোচঃ পলিতং জরসা কেশেষু শৌক্ুং বেপঃ কম্পস্তান্ হস্তীতি 
বলীপলিতবেপদ্রঃ। অতএব সাধকেঘভ্যাসিযৃত্তমাঃ সাধকোন্তমাস্তৈঃ 

সেবাতেহভ্যন্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

চন্দ্র, সুর্ধ্য ও অগ্নি, অর্থাৎ ইড়া, পিঙগলা ও ভুষুগ্তা এই নাড়ী ত্রয়েতে 
প্রাণবায়ুর সম্বন্ধই মুক্তির কাঁরণ। ইড়া ও পিঙ্গল। নাড়ীতে সম্বদ্ধ হইয়! 
যখন ুযুম্না নাড়ীতে বাঘুর সম্বন্ধ হয়, তখনই মোক্ষলাঁভ হইতে পারে, 
কিস্ত এই সময়ে মৃতাবস্থা উৎপন্ন হইয়! থাকে; অতএব ক্রমে ক্রমে বায়ু 

রেচন করিবে ॥ ২৮ ॥ 

উক্ত মহাবেধ অভ্যাস করিঘা! সিদ্ধ হইতে পারিলে তাহার অগিমাদি 

অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয়। আর এই যোগ অভ্যাস করিলে সেই সাধ- 

কের গাত্রচপ্্ লোলিত হয় না, মাঁংস শিথিল হয় না, কেশপরিপক্ক হয় 
না এবং কখন ৪ তাহার গাত্র কম্প হইতে পারে না, অতএব যোগীন্- 

গণ এই যোৌগের সেব। করিয়। থাকেন ॥ +৯। 
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এতভ্রয়ং মহাগুহাং জরাম্বত্যুবিনাশনমূ । 

বহ্ছিবৃদ্ধিকরং চেব হাণিমাদিগুণপ্রদমূ ॥ ৩০ ॥ 
অফ্ধ। ক্রিয়তে চৈব যামে যামে দিনে দিনে | 

পুণ্যসস্তারসন্ধায়ি পাপৌঘভিছুরং সদ1। 
সম্যক্ শিক্ষাবতামেবং স্বপ্পং এথমলাধনম্॥ ৩১ | 

মহামুদ্রাদীনাং তিস্থণামতিগোপ্যত্বমাহ । এতর্দিতি। এতত্রয়ং মহা- 

মুদ্রাদ্ি ্ রয়ং মহাগুহামতিরহস্তং । অত্র হেতুগর্ভানি বিশেষণানি হিযম্মাজ্জর। 

বার্ধকৎ মৃত্যুশ্চরমঃ প্রাণদেহবিয়োগঃ তয়োর্বিশেষেণ নখনং বহ্ের্জাঠরস্ত 
বৃদ্দ্দীপ্তিস্তম্তাঃ করং কর্ত অণিমা 'আদির্ষেষাং তেইণিমাদয়ন্তে চ তে 

গুণাশ্চ তান্ প্রকর্ষেণ দদাতীত্যণিমাদিগুণপ্রদ্ং। চকার আরোগ্য- 
িন্দুজয়াদি সমুচ্চয়ার্থঃ এবশবোই২বধারণার্থঃ ॥ ৩০ ॥ 

অখৈতভ্রনস্ত পৃথক্ সাধনবিশেষমাহ । অই্টধেতি । দ্বিমে দিনে প্রতি- 
দ্রিনং। যামে যামে প্রহরে প্রহরে পৌনঃপুন্তে দ্িব্বচনং। অষ্টভিঃ 

প্রকারৈরষ্ধ। ক্রিয়তে । চ শব্দোংবধারণে একভ্রক্স(মত্যত্রাপি নন্বধ্যতে ॥ 
কীদৃশং পুণ্যসম্তারঃ সমৃহস্তস্ত সন্ধারি (বিধায় পুনঃ কীদৃশং পাপানামোঘঃ 

পুরঃ সমূহ হাত যাখখ্। তস্ত ভিছুরং কুলিশমিৰ নাশনং সদ। সব্বদ! 

যদাভ্যন্তং তটদব পাপনাশনং। সম্যক্ সম্প্রদাক্সিকী শিক্ষা গুরূপদেশো 
1বদ্যতে যেষাং তে তথা । এবং দিনে দিনে যামে যামেইইধেত্যক্তরীত্য। 
পূব্বনাধনং স্বপ্নন্বপ্পমেব কাধ্যং ॥ ৩১ ॥ 

রি ৯ ভি পাপন শপ শিট শশা শা সীশীট ট শা শপ সপ পা পিপাসা 

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ, এই যোগত্রন্ন অতি গোপনীস্কু যেহেতু 
উক্ত ত্রিবিধযোগ জরা ও মৃত্যু বিনাশ করে, দেহস্থ অগি বৃদ্ধিকরে 
এবং অণিমাদি অইমিদ্ধি প্রদান করে॥ ৩৯ ॥ 

উক্ত যোগব্রয় প্রতিদিন প্রতি প্রহরে এক একবার করিয়। অষ্ট- 

প্রহরে অষ্টবার লাধন কন্সিবে। এই ভ্রিবিধযোগ সাধকের পক্ষে অনস্ত 

পুখ্যপ্রদ। যে' এই যোগত্রযন অভ্যাস করে, তাহার পাপরাশি বিনাশ 
১৬ 
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অথ থেচরী। 

কপালকুহরে জিব! প্রবিষ্টা বিপরীতগা। 
ভ্রবোরম্তর্গত! দৃষ্টিমু্রা ভবতি থেচরী ॥ ৩২ ॥ 
ছেদনচালনদোইছৈঃ কলাং ক্রমেণ বর্দয়েত্বাবৎ। 
সা যাবদন্রেমধ্যং স্পৃশতি তদা খেচরীসিদ্ধিঃ ॥ ৩৩] 

াীশম্পিশীশি সম ্ ৪ শাপ্পািপীস্পড পিপল শা তি শা শশী সপ 

থেচঘীং বিবক্ষুরাদৌ তৎশ্বরূপমহ। কপালেতি কপালে মূর্ধি 

কুহুরং স্ুষিরং তম্মিন কপালকুহনে বিপরীতং প্রতীপং গচ্ছতীতি বিপ- 
রীতগ। পরাম্ুখীভূতা জিহ্বা রসন। স্তাৎ। ভ্রবোরন্তর্গতা ক্রবোর্নধ্যে 
গ্রবি্ দৃষ্টি্দর্শনং স্তাঁৎ। স1 খেচরী মুদ্রা ভবতি । কপালকুহরে নিহ্বা- 

প্রবেশপৃন্দকং ভ্রবোরন্তর্দর্শনং খেচরীতি লক্ষণং দিদ্ধং ॥ ৩২ ॥ 
খেচরীসিদ্দের্লক্ষণমাহ। ছেদনেতি। ছেদনং অন্থপদমেব বক্ষ্যমাণং | 

চালনং হস্তয়োরহুষ্ঠতর্জনীভ্যাং রসনাং গৃহীত্বা সব্যাপপব্যতঃ পরিবপ্তনং 
দোহঃ করয়োরশুষ্ঠতজ্জনীভ্যাং গোদোহুনবন্তদ্দোহনং তৈঃ কলাং জিহ্বাঁং 

তাবদদ্ধয়েদ্দীর্থাং কুর্ধ্যান্তাবৎ। কিয়ৎ। যাব্স1 কলা ভ্রমধ্যং বহিভ্রবো- 

্ধ্যং স্পূশতি যদা তদ। থেচরধ্যাঃ সিদ্ধিঃ থেচরীসিদ্ধি্ভবতি ॥ ৩৩॥ 
পাপ পপ 

পায়) যাহারা উক্ত যোগে সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগের সম্যক্ 

ফল হয় এবং প্রথম সাধনে অল্প অল্প ফল হইয়] থাকে | ৩১. 

অনস্তর থেচরী মুদ্রা কথিত হইতেছে ।-সাধক জিহ্বাকে বিপরীত- 

গ।মিনী করিয়। কপালরন্ধে, প্রবিষ্টকরতঃ অনন্দৃষ্টিতে জঘুগলের মধ্যে 
অবলোকন করিতে থাকিবে । এইরূপ করিলেই থেচরী মুদ্রা হয় ॥ ৩২ ॥ 

এইস্ক্া খেচরী সিদ্ধির লক্ষণ কথিত হইতেছে ।-__-খেচবী মুদ্রা সাঁধন 

করিতে করিতে িহ্বাকে ছেদন করিবে, অস্নুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা জিহ্বা! 

গ্রহণ করিয়! বামদক্ষিণভাবে পরিচালন করিবে এবং উভয় হন্তের 

অনুষ্ঠ ও তর্জনীঘ্বারা গোদহনের ন্যায় দোহন করিবে। এইনূপে 
ন্িহ্বাকে বুদ্ধি করিলে যখন জিহব! ভ্রমধ্য স্পর্শ করিতে পারে, তখনই 

থেচরী সুদ্র। পিক্ধি হইল জান] যায় & ৩০॥ টা 
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স্হীপত্রনিভং শস্ত্রং হতীক্ষং নিগ্ধনির্্মলমৃ। 

সমাদায় ততস্তেন রোমমাত্রং সমুচ্ছিনে ॥ ৬৪ ॥ 

ততঃ সৈদ্ধবপথ্যাভ্যাং চূর্ণিতাভ্যাং প্রতঘর্ষয়েৎ। 
পুনঃ সপ্তদিনে প্রাণ্তে রোমমাত্রং সযুচ্ছিনেৎ ॥ ৩৫ ॥ 

:. তৎসাধনমাহ। ্বুহীতি। ম্বহী গুড়া তত্তাঃ পন্রং দলং জহীপন্বেণ 
সৃশং নুহীপত্রনিভং ন্থৃতীক্ষমতিতীক্ষ' স্সিগ্ধং চ তত্রিম্লং চ জিগ্ধনির্ঘলং 
শন্ত্রং ছেদনসাধনং সমাঁদাীয় সম্যগাদায় গৃহীত্বা ততঃ শত্রগ্রহণানস্তরং 

তেন শস্ত্রেণ রোমপ্রমাণং রোমমাত্রং সমুচ্ছিন্নেৎ সম্যগুচ্ছিনেচ্ছিন্্যাৎ | 

রদনামূলশিরাঁমিতি কর্াধ্যাহারঃ। মিশ্রেয়াপ্যথ সীহুণ্যে। বজন্,ক্ 

স্ত্রী হী গুড়েত্যমরঃ | ৩৪ ॥ 

ততশ্ছেদনানন্তরং চূর্ণিতাভ্যাং চুর্ণীককতাভ্যাং সৈদ্ধবং সিন্দুদেশোস্তবং 
লবণং পথ্যং হরীতকী তাভ্যাং প্রঘর্যয়েৎ প্রকর্ষেণ ধর্ষয়েচ্ছিন্নং শিরা- 

গ্রদেশং । সপ্তদিনপর্ষ্যস্তং ছেদনং সৈন্ধবপথ্যাভ্যাং ঘর্ষণং চ সায়ংপ্রাত- 

বির্বধেয়ং । যোগাভ্যাসিনো। লবণনিষেধাৎ খদ্দিরপথ্যাচুর্ণং গৃত্ত্তি । মূলে 
সৈন্ধবোক্তিস্ত হঠাভ্যাসাৎপুর্বং খেচরীসাধনাভিপ্রায়েপ। সপ্তানাং 

শী ্াপপীশ্পাপিশিশিস্প্পী শা্পীপীস্পীশপীশীীশশীিিস্পিশপশি 

পূর্বশ্লোকে জিহ্বাঁকে ছেদ করিবে, ইহাই উক্ত হইয়াছে এইক্ষণ 

কিরূপে ছেদ করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে ।_ন্স,হী (মনলাসিজ ) 

পত্র সদৃশ অতি তীক্ষ স্থনির্্ল ও স্নিগ্ধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়! সেই অন্ত্র্বার! 

জিহ্বার মূলশিরা রোমমাত্র পরিমীণে ছেদন করিবে ॥ ৩৪ ॥ 

পূর্বোক্ত গ্রকারেঞ্চজিহ্বা ছেদ করিয়া সগ্ুদ্িন পর্য্যপ্ত প্রতিদিন 

প্রাতঃকালে ও সীয়ংকালে সৈদ্ধব চূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণদ্বার! এ ছিন্ন স্থান 

ঘর্ষণ করিরে। গরস্ত যোগিদ্িগের টসন্ধব ব্যবহারের নিষেধ আছে, 

নুত্রাং যোগসাধনকাঁলে এই প্রক্রিয়া করিতে হইলে সৈম্ধবের পরিবর্তে 

খদিরচুর্ণ প্রয়ৌগ করিবে; ক্দর্থাৎ খদির্চূর্ণ ও হ্রীতকীচুর্ণথার] জিহ্বা 

মার্জন করিবে। যোগাঁভ্যাসের পৃর্তেই সৈদ্ধবচূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণের 
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এবং ক্রমেণ ষগ্মানং নিত্যং যুক্তঃ সমাচরে। 
ষগ্াসাদ্রসনামূলশিলাবন্ধঃ প্রণশ্টতি ॥ ৩৬ 1 

কলাং পরাঞ্ুখীং কৃত্ব। ভ্রিপথে পরিযোজয়েৎ | 

সা ভবে খেচনী মুদ্রা ব্যোমচক্তং তচুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ 

দিনানাং সমাহারঃ সপ্তদিনং তশ্মিন্ প্রাপ্তে গতে সতি অষ্টমে দিন ইত্য- 
াৎ। যে প্রাপ্তার্থান্তে গত্যর্থাঃ । পূর্বংং ছেদনাপেক্ষয়াধিকং রোমমাত্রং 
সমুচ্ছিনেৎ ॥ ৩৫ ॥ 

এবমিতি । এবং ক্রমেণ পূর্বং রোমমাত্রচ্ছেদনং সপ্চৃতিদ্দিনপর্য্যস্তং 

তাবদেব সা়ংপ্রাতশ্চেদনং ঘর্ষণং চ। অগ্তমে দিনেইধিকং ছেদন- 

1মত্যুক্তক্রমেণ ষগ্মাসং ষণ্মাসপর্যযস্তং নিত্যাযুক্তঃ সন সমাচরেৎ সমাগা- 

চরেৎ। ছেদনত্বর্ষণে ইতি কর্্দীধ্যাহারঃ | ষগ্মাপাদনস্তরং রসন। জিহ্বা 

তস্ত। মূলমধোঁভাগে রদনামূলং তত্র যা শিরা কপালকুহররসনাসংযোগে 

গ্রুতিবঞ্ধিক।ভূতী নড়ী তন্ন বন্ধে! বন্ধনং প্রণশ্ততি প্রকর্ষেণ নশ্তি ॥০৬। 

ছেদ্বনাদ্দিনা জিহ্বাবৃদ্ধৌ যৎ ক্ষপ্তব্যং তদাহ। কলামিতি। কলাং 

জিহ্বা পরাজ্মুখমান্তং যস্তাঃ সা তথা তাং পরাস্ুখীং প্রত্যন্ুখীং কৃত্ব। 
শপ পা শি পা সপ পি পিিসপপী্পী পর সপ পাপ ২ পি ৮ পপ পোপ পি তে পপি ৬০ পদ এ সপপরপাসপীশ শ্ 

বাবস্তা জানিতে হইবে ।*সপ্রদিন এইরূপে কাধ্য করিয়া! সপ্তদিনের 

পর পুনর্ধার পূর্বছেদনাপেক্ষায় এক রোম পরিমাণে ছেদন করিতে 
হইবে ॥ ৩৫ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রকারে প্রথম দিনে স্থৃতীক্ষ অস্ত্রন্বার! রোমমাত্র পরিমাণে 
জিহ্বার মূলগতা নাড়ীচ্ছেদন এবং সপ্তদ্দিন পর্ধ্স্ত হরীতকীচুর্ণ ও খদ্দির- 
চূর্ণদ্বারা ঘর্ষণ, পরে অষ্টম দিবসে আর এক ঈীমপর্িমাঁণে ছেদন ও 

পর্বণ, এই প্রকারে ছয়মাস পর্ধ্যস্ত ছেদন ঘর্ষণ করিবে । এইরূপ করিলে 

জিহ্বার মূলে যে কপালকুহছরে রবনাসংযে'গের প্রতি বন্ধকীভৃত1 শির 
খ্সাঁছে) সেই নাড়ীর বন্ধন নই হইয়া যায় ॥ ৩৬ ॥ 

ছেপনাদিহ্বার! জিছ্ব! বর্ধিত হইলে, সেই জিহ্বাকে বিপরীতাভি- 

সুখী করিয়। নাড়ীত্রয়ের সঙ্গমস্থলরূপ কপালকুহরে সংযোজিত করিবে। 
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রসনামুদ্ধগাঁং কৃত্বা! ক্ষণার্ধমপি তিষ্ঠতি। 
বিষৈবিবর্শ,চ্যতে যোগী ব্যাধিসৃত্যুজরাদিভিঃ ? ৩৮ ॥ 
,ন রোগো মরণং তন্দ্রা ন নিদ্রা! ন ক্ষুধ। ভূষা। 

ন চ মুচ্ছা ভবেতস্ত যে যুদ্্রাং বেত থেচরীম্ ॥ ৩৯ ॥ 

তিশ্যণাং নাড়ীনাং পন্থাঃ জ্বিপথস্তশ্মিন্ ভ্রিপথে* কপাঁলকুহরে পরিযোজ- 

য়েৎ সংযোজয়েৎ। সা ত্রিপথে পরিযোজনরূপ। থেচরী মুদ্রা তদ্ধ্যোমচক্র- 

মিতুযুচ্যতে । ব্যোমচক্রশকেনোচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ 

অথ খেরচীগুণাঃ । রসলামিতি। উদ্ধং তাল্পরি বিবরং গচ্ছতীতি 

তাং তাদৃশীং রসনাং জিহ্বাঁং কৃত্ব। ক্ষণাদ্ধং ক্ষণন্ত মুহূর্তন্ত অর্দধং ক্ষণার্ধং 

ঘটিকামাত্রমপি খেচরী মুদ্রা তিষ্টতি চেত্তহি যোগী বিষৈঃ সর্পবৃশ্চিকাদি- 

বিষৈধিমুচাতে বিশেষেণ মুচ্যতে । ব্যাধির্ধাতৃবৈষম্যং ' ম্ৃত্যুশ্চরমঃ প্রাণ- 

দেহবিয়োগে! জর! বুদ্ধাবস্থা ত1 আদয়ে] যেষাং বল্যাদীনাং তৈশ্চ বিমু- 

চাভে। উৎসবে চ প্রকোষ্ঠে চ মুহূর্তে নিয়মে তথ । ক্ষণশব্ে। ব্যব- 

স্থায়াং সময়েইপি নিগদ্যত ইতি নানার্থঃ॥ ৩৮ ॥ 

ন রে।গ ইতি । যঃ খেরচীং মুদ্রাং বেত্তি তন্ত রোগো ন মরণং ন 
তন্ত্র তামসাস্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ ন নিদ্রা ন ক্ষুধা ন তৃষা পিপানা ন 

মূচ্ছ। চিত্তস্ত তমপাভিভূতাঁবস্থাবিশেষশ্চ ন ভবে ॥৩ ॥ 
০০ 

এইরূপ করিলেই থেচরী মুদ্রা হয়। ইহা শ্্যোমচক্রশন্ষে অভিহিত 
হইয়! থাকে ॥ ৩৭॥ ্ 

রসনাঁকে উর্ধন্থিত তালুবিবরে যোঁজিত করিয়া ক্ষণার্ঘ, অর্থাৎ ঘটিকা. 

মার অবস্থিতি করিলে যোগী ব্যক্তি সর্প বৃশ্চিকাদির বিষ, ব্যাধি, মৃত্যু 

ও জরাদি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৩৮1 

যে ব্যক্তি খেচষী মুদ্রা! সিদ্ধি করিতে পারে, তাহার শরীরে কোন 

রোগ হয় না, তাহার মরণ হয় সা এবং তত্ত্রা, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্চ1 ও 

মৃচ্ছা। ইছাদিগের কিছুতেই ঞ্চরী সাধককে বাধ! দিতে পারে না ॥৩৯৪ 
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*গীড্যতে নস রোগেণ লিপ্যতে ন চ কর্ণ । 

বাধ্যতে ন সকালেন যে। মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥ ৪* ॥ 
চিভং চরতি থে যম্মাজ্জিহব। চরতি খে গতা। 

তেনৈষ। খেচরী নাম মুদ্রা সিছৈত্নিরূপিতা ॥ ৪১ ॥ 
খেচর্্য1 মুব্দ্রিতং যেন-বিবরং লম্ঘিকোদ্ধতঃ 

ন তম্ত ক্ষরতে বিন্দুঃ কামিন্যাশ্লেষিতস্ত চ॥ ৪২॥ 

পীভ্যত ইতি । যঃ খেচরীং সুদ্রাং বেত্তি স রোগেণ জরাদিনা ন 

যোজ্যতে ॥ ৪০ ॥ 

চিত্তমিতি। যন্মান্বেতোশ্চিততমন্তঃকরণং খে ভ্রবোরস্তরবকাঁশে চরতি 

জিহ্ব। খে তটত্রিব গতা সতী চরতি। তেন হেতুনা এষা কথিতা মুদ্রা 

থেচরী নাম খেচরীতি প্রসিদ্ধা । নামেতি পসিদ্বাবব্যয়ং। সিটদ্ধঃ কপি- 
লাদ্বিভিরিরূপিতা। খে ভ্রবোরস্তর্থ্যোক়ি চরতি গচ্ছতি চিত্তং জিহ্বা 
চ যস্তাঁং সা খেচরীত্যবয়বশঃ স। ব্যুতৎ্পাঁদ্দিতা। উক্তেষু ত্রিষু শ্লোকেষু 
ব্যাধ্যাদীনাং পুনরুক্তিস্ত তেষাং শ্লোকানাং সংগৃহীতত্বা্প দোষায় ॥ ৪১ ॥ 

খেচর্য্যেতি । যেন যোগিন। থেচর্ধ্য1 মুদ্রয়। ল্বিকায়। উদ্ধীমিতি লগ্ষি- 

কোদ্ধতঃ। সার্দবিভক্তিকস্তমিঃ। লগ্বিকা তালু তস্তা উদ্ধত উপরিভাগে 
সা এ পা 

যে যোগী খেচরী মুদ্রা করিতে পারে, সেই ব্যক্তি কদাঁচ জরাঁদি- 

রোগে পতিত হয় না, ক্কর্্মদ্বারা লিগ হয় না অর্থাৎ তাহারা পাপপুণ্য 

কর্মের নরকন্বর্ণাপ্িরূপ ফলভোগ করিতে হয় না এবং সেকালের 

বশীভূত হয় না, অর্থাৎ তাহার মৃতূয হইতে পারে না ॥.৩০ ॥ 

যেহেতু উক্ত মুদ্রা সাধন করিলে চিত্ত ভ্রযুগলের মধ্যে বিচরণ করে 

এবং জিহ্বাঁগ সেই স্থানগত হইয়া বিচরণ করে, অতএব এই মুদ্রাকে 

কপিলাদি দিদ্ধ যোগিগণ থেচরী মুদ্রা বলিয়া থাকেন, “থেচরী” 

এই শব্দের বুযুৎ্পত্ভিদ্বার! এইবূপ অর্থহইয়াঁছে ॥ ৪১ ॥ 

যে যোগী খেচরী মুদ্রা করিয়! তালুর ভর্ধগত ছিত্র আচ্ছাদন করিতে 

পপ পপর ০ 
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চলিতোহপি যদ] বিন্দ্ুঃ সংপ্রাণ্ডে। যোনিম গুলম্। 

ব্রজত্যুদ্ধং হৃতঃ শক্ত্য। নিবদ্ধো যোনিমুদ্রয়া ॥ ৪৩ ॥ 
উদ্ধজিহ্বঃ স্থিরে! ভূত্বা সোমপানং করোতি যঃ। 
মাসার্দেন ন সন্দেহে? মৃত্যুং জয়তি যোগবিৎ ॥ 8৪ । 

-স্থিতং বিবরং ছিপ্ত্রং মুদ্রিতং পিহিতং। কামিন্য। যুবত্যাশ্লেষিতন্তাপি । 

চশব্দোৎপ্যর্থে। তত্ত বিন্দুববীর্ধ্যং নক্ষরতে নম্থলতি ॥ ৪২ ॥ 

চলিতইতি। চলিতোইপি স্মলিতোহপি বিন্দর্যদা যন্মিন কালে 

যোনিমগুলং যোনিস্থানং সংপ্রাপ্তঃ সঙ্গতন্তদৈব যোনিমুদ্রয়া মেদ্ুকুঞ্চন- 

রূপয়া। এতেন বজ্রেলী মুদ্রা হুচিতা। নিবদ্ধো নিতরাং বঞ্চঃ শক্ত্য!- 

কর্ষণশক্ত্যান্ৃতঃ প্রকট উদ্ধং রজতি । স্থযুস্তামার্গেণ বিন্দুস্থানং গচ্ছতি ॥৪৩। 

উর্ধজিহব ইতি । উর্ধা লঙ্িকোর্ধঘবিবরোশুখী জিহ্বা যস্ত স উদ্ধা- 

জিহবঃ স্থিরে। নিশ্চলে ভৃত্বা। সোমস্ত লম্বিকোদ্ধবিবরগলিতচন্ত্রামৃতস্ত 

পাঁনং সোমপাঁনং যঃ পুরান করোতি। যোগং বেত্তীতি যোগবিৎ স 

মানন্তাদ্ধং মার্সাদ্ধং তেন মাসাদ্ধেন পক্ষেণ মৃত্যুংৎ মরণং জন্মতি অভি- 

তবতি। ন সন্দেহঃ নিশ্চিতমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ 

পারে, সেই যোগী যুবতী স্ত্রীর সহিত আলিগিত হইলেও তাহার বিন্দু- 
মাত্র রেতঃপাত হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥ 

খেচরীসাধক ব্যক্তি যুবতীর সহিত সঙ্গত হইলে যখন তাহার রেতঃ- 

পরিচালিত হইয়া! যোনিস্থান প্রাপ্ত হয়, তখনও সেই রেতঃ মেস্তাকুঞ্চন- 
রূপ যোনি মুন্রান্থারা আবদ্ধ ও স্বীয় শক্তি গ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া উর্ধে 
গমন করে, অর্থাৎ সুযুম্ামার্গে স্বস্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥ 

যে ব্যক্তি জিহ্বাকে তালুর উর্ধস্থিত ছিদ্রাভিমুখী করিয়া স্থিরভাবে 

উপূৃবেশন করতঃ সোমপান, অর্থাৎ এ তালুস্থিত ছিদ্রপ্ধার। গলিত চক্রা- 
মৃত পান করিতে পারে, সেই যোগজ্ঞ সাধক অর্ধমাস এইরূপ করিলে 

নিঃসংশয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ 8৪ ॥ 
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নিত্যং সোমকলাপূর্ণং শরীরে যস্ত যোগিনঃ 1 
তক্ষকেণাপি দন্ত বিষং তশ্ত ন সর্পতি ॥ ৪৫ 
ইন্ধনানি যথ। বহ্িস্তিলবর্তিং চ দীপকঃ। 
তথা সোমকলাপুর্ণং দেহী দেহং ন যুঞ্চতি ॥ ৪৩ । 
গোমাংনং ভক্ষয়েন্িত্যং পিবেদমরবারুণীম্। 
কুলীনং তমহুং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

নিতামিতি। যন্ত যোটিনঃ শরীরং নিত্যং প্রতিদিনং সোমকলা-: 

পূর্ণৎ চন্দ্রকলামৃত পূর্ণং তম্ত তক্ষকেণ সর্পবিশেষেণাপি দষ্টন্ত দংশিতন্ত 
যোগিনঃ শরীরে বিষং গরলং তজ্জন্তং ছুঃখং ন সর্পতি ন প্রসরতি ॥ ৪৫॥ 

যথা বহ্ছিঃ ইন্ধনানি কা্ঠাদীনি ন মুঞ্চতি দীপকে। দীপঃ তৈলবর্তিং 

চ তৈলযুক্তাং বন্তিং নমুঞ্চতি। তথা সোমকলা পুর্ণং চন্দ্রকলাম্থতাপুণং 

দেহং শরীরং দেহী জীবে। ন মুঞ্চতি ন ত্যজতি ॥ ৪৬॥ 

গোমাংদমিতি। গোমাংসং পারিভাধিবং বক্ষ্যমাণং যে] ভক্ষয়েন্নিত্যং 

প্রতিদিনমমরবারুণীমপি বক্ষটমাণাং পিবেত্বং যোগিনং। অহমিতি গ্রস্থ- 

কারোক্তিঃ। কুলে জাতঃ কুলীনঃ তং সৎকুলোৎপন্নং মন্তে। তহুক্তং 

ব্রক্ষবৈবর্তে । কৃতাথোঁ॥ পিতরৌ তেন ধন্তো দেশঃ কুলং চ তৎ। 
সি পাপী ও পপ | পপি পপর শীত পপ পণ ০ ৮ ০ ০৮ ০ _ সপ 

যাহার শরীর প্রতিদিন উক্তরূপে চগ্ত্রামৃতদ্বারা পরিপুর্থ থাকে, 

তাহার শরীরে তক্ষক সর্প দংশন করিলেও সেই বিষ ভাহার শরীরে 
প্রসর্পণ ক্লরিতে পারে না॥ ৪৫ ॥ 

যেমন বহ্িকাষ্ঠ পরিত্যাগ করে ন], যেমন দীপ তৈলপূর্ণব্তি ত্যাগ 
করে না, সেইরূপ জীব চন্দ্রামৃতপূর্ণ শরীর ত্যাগ করে না ॥ ৪৬ ॥ 

যিনি প্রতিদিন গোমাংস ভক্ষণ করেন এবং অমরবাক্ষণী পান 

করেন, তাহাঁকেই আমি লৎকুলোৎপন বলিয়া জানি, অর্থাৎ দেই আপন 
কুলকে পবিত্র করিয়] থাকে । ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যে 
কুলে. যোগবান্ ব্যক্তি জন্ম হয়, তাহার পিত। 'মাত। ক্কতার্থ, সেই দেশ 
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জায়তে যোগবান্ যত্র দত্তমক্ষষ্যতাং ব্রজেৎ। দৃষ্টঃ সম্ভাধিতঃ প্পৃষ্টঃ 
পুংপ্ররত্যোর্রিবেকবান্। ভবকোটিশতাপাতং পুনাতভি বৃূজিনং নৃণাং। 

ব্রঙ্গাগুপুরাণে | গৃহস্থানাং সহজেণ বানপ্রস্থশতেন চ। ব্রহ্মচারিসহজ্রেণ 

যোৌগাভ্যাঁসী বিশিষ্যতে । রাজযোগে বামদেবং প্রতি শিববাক্যং। 

রাঁজযোগন্ত মাহাত্ম্যং কে। বিজানাতি তত্বতঃ। তত্বজ্ঞানী বসতে ঘন্ত্র 

স দেশঃ পুণ্যভাজনং। দর্শনাদর্চনাদস্ত ভ্রিসপ্তকুলসংযুতাঃ। অজ্ঞা মুক্তি- 

পদং যাস্তি কিংপুনস্তৎপরায়ণাঃ । অস্তর্ধোগং বহির্যোগং যো জানাতি 

বিশেষতঃ ত্বয়। ময়াপ্যসৌ বন্ধঃ শেধৈর্বেদ্যস্ত কিং পুনরিতি। কৃত্মপুরাণে । 
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব বা। যে যুঞ্জতে মহাযোগং 

বিজ্েয়ান্তে মহেশ্বরা ইতি। ইতরে বক্ষ্যমাণগোমাংসভক্ষণ।মরবারণী- 
পানরহিত। অযোগিনস্তে কুলঘাতকাঃ কুলনাশকাঃ সতৎকুলে জাতস্ত 

জন্মনে। বৈষ্যর্থ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥ 

পপ? পাপাশীীস্প্পীিপীসশিপীট তি টাস্ক স্পা প পী শিপ ৮০০০ সাপে 

ধন্য এবং বুল অক্ষয় হইয়। থাকে । প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞ যোগীকে যাহাঁকে 

দর্শন করে, যাহাকে সম্ভাষা করে, কিন্বা স্পর্শ করে, সেই ব্যক্তি শত- 

কোটি জন্মোপার্জিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়। থাকে । ব্রঙ্গাওপুরাণে 

লিখিত 'আছে যে, সহত্র গৃহদ্ব, শতবান প্রস্থ এবং সহ ব্রহ্মচারী হইতেও 

এক যোগী ব্যক্তি প্রধান,। রাজযোগে বামদ্ধেবের প্রতি শিব বলিয়া- 

ছেন,_রাজযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য কে জানিতে পারে ? যে দেশে রাজ- 

যোগ মাহাআ্যবিদ ব্যক্তি বাস করে, €দেই দেশ অতি পবিত্র। যোগ 

মাহাস্ম্যপ্ঞ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে ও অর্চন। করিলে অন্ত ব্যক্তিও আপন 

একবিংশতি কুলের সহিত মুক্তিপদ পায়, আর যাহারা যোগমাহাত্মঞ্জ 

ব্যক্তিতে অন্ুর্ক্ত আছে, তাহার সৌভাগ্য অবক্ঞব্য। যিনি অস্তর্যোগ 
ও বহির্ষোগ বিশেষর্ূপে জানেন, তাহার সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হয়। 

কুর্দপুর্াণে লিখিত আছে যে, বিনি প্রতিদিন এক সন্ধ্যা, দ্িসন্ধ্া বা 
ভ্রিসন্ধ্যা মহাযোগে যুক্ত হন, তাহাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। আর 
যাহার! পূর্বোক্ত গোমাংস ভক্ষণ ও অমরবাকুণ্বীপানে বিমুখ, তাহার 

১৭ 
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গোশবেনোদিতাঁ জিহবা তৎ প্রবেশো হি তালুনি। 

খোমাংসভক্ষণ'ং তত্ত , মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৮ ॥ 

জিহ্বাপ্রবেশসন্তু ভুঁতবহিনোৎপাদিতঃ খলু। 
চক্দ্রৎ অরবতি ষঃ গারঃ সন্যাদমরবারুণী ॥ ৪৯ ॥ 

গোমাংসশন্ধার্থমাহ । গোশন্বেনেতি । গোশবেন গোইত্)াঁকারকেন' 
শন্দবেন গে।পদেনেতার৫থঃ। জিহবা রসনোদিতা কথিত1। তালুনীতি সামী- 

পিকাধা,র সপ্তমী । তালুপমীপোদ্ধবিবরে তন্তা জিহবায়াঃ প্রবেশো 

গোম:ংনভক্ষণৎ খোমাংসভঙ্ষণশন্দবাচ্যং তস্ত তাদৃশং গোমাংনভক্ষণং 

তু মহঃপাহক।নাং শ্ব্ণন্থেরাপীনাং নাশনং ॥ ৪৮ 

খঅরবাকগীশব্যার্থমাহ। জিহ্েতি। জিহ্বায়াঃ প্রবেশো লঙ্বিকোর্ধ- 

বিবরে গ্রবণনং ভাযাহ সন্তুত্থে। যো বহ্িরম্মা তেনোৎপাদ্দিতো। নিষ্পা- 

দিতঃ। অর বরহৃশন্দেনাক্ঞামুপলক্ষ্যতে । যঃ সারঃ চন্ত্রাদভ্রযোৌরন্তনবাম- 

ভাগস্থাৎ সোমা অনুতি গলতি স। অমহ্বারুণী স্তাদমরবারুণীপদ্বাচযা 

ভবে 1 5৯ 

পপ পাপ পপ পপর তা 

ভুল ঘাতক, তাহার] সংকুলে জন্মিলেও কুলোচিতত কার্যে অপারগ হইয়া 

বুলকে ব্যর্থ করে ॥-৪৭ ॥ | 

এই্ষণ পূর্বশ্্লোকোক্ত গোমাংস ভক্ষণ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতে- 

ছেল, গোশন্বর্থ জিহ্বা, তাহার তালুবিবরে গ্রবেশই মাংদভক্ষণ। 
তত এব থেচরী মুদ্রাদ্ধার। িহ্বাকে তালুবিবরে প্রবেশ করাই গোমাংস 
ভক্ষণ ধলা বায়। এই গোমাংম ভক্ষণ স্বর্ণস্তেয়।দিজনিত মহাপাতক 

খিনাশ ক'ররা থাকে 1৪৮ ॥ 

তনস্তর আমরব।রুণী শব্দার্থ কথিত হইতেছে ।-জিহ্বাকে তালুর 

উর্দভাগস্থ ছিদ্রে প্রবেশ করিলে এক প্রক।র উদ্মা জন্মে, তাহাতে সেই 
ঠিদ্রে চন্ট্র হইতে গলিত অদৃত ভ্রাব হইতে থাকে, এই অমৃতক্ষেই যোগি- 

গণ অমর বারী বলিরাথাকেন ॥ ৪৯। 
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চুন্বন্তী যদ্দি লম্বিকাগ্রমনিশং জিহ্বারসস্যন্দিনী 

সক্ষারা | কটুকান্রদুগ্ধপদৃশী মধ্বাজ্যতুল্যা তথা । 
বাাঁদীনাং হরণং জরাস্তকরণং শত্ত্রীগমোঁদীরণং 
তস্থা স্যাঁদমরত্বমস্টগুণিতং সিদ্ধাঙ্গনাকর্ষণম্ 1 ৫০ ॥ 

চথ্বস্তীতি। যদ্দি চেল্লম্িকাগ্রং লঙ্বিকোর্ধবিবরং চুস্বস্তী ম্পৃশস্তী । 
আনিশং নিরস্তরং। অতএব রপন্ত সোমকল্াযৃতন্ত শ্যন্দঃ শ্ন্দনং 

প্রত্রবণমন্তামস্তীতি রসম্ান্দিনী যন্ত জিহ্বা । ক্ষারেণ লবণরসেন সহিত! 

সক্ষারা কটুকং মরিচাদি আম্নং চিপ্াকলাদি ছুপ্ধং পয়ক্তৈঃ সদৃশী সমানা 
মধু ক্ষৌত্রমাজ্যং ঘ্বতং তাভ্যাং তুল্যা সমা। তথাশব্দঃ সমুচ্চয়ে । এটত 
ব্িশেষণৈ রসম্তানেকরসত্বান্মধুরত্বা ন্গিদ্ত্বাচ্চ জিহ্বায়া অপি রমস্তন্দনে 
তথাহঘুক্তং । তহি তন্ত ব্যাধীনাং রোগাণাং হরণমপগমো জরায়! বৃদ্ধা- 

বস্থায়া! অন্তকরণং নাশনং শল্তাণামাস্বপানামাগমঃ স্বামিমুখাগমনং ভস্তো- 

দীরণং নিবারণং। অষ্টৌ গুণ আগিমাদয়ন্তে অন্ত সংজাতা ইত্যষ্ট গুণি- 

তমমরত্বমমরভাবঃ সিদ্ধানামঙ্গনাঃ পিদ্ধাঙ্গনাঃ দিদ্ধাণ্চ তা অঙ্গনাশ্চেতি 

ব। তাপামাকর্ষণমা কর্ষণশক্তিঃ স্তাৎ ॥ ৫* ॥ 

সস পপ শ -৬ পন পপ পাপী 

যদি জিহবা কপালকুহর ম্গর্শ করিতে পারে, তাহাহইলে সেই জিহ্বা 

নিরন্তর নানাপ্রকার রসআাব করিতে থাকে, অর্থাৎ চন্দ্র হইতে লবণ 

কটু, অন্ন, ছুগ্ধসদৃশ মধুতুল্য ও ঘ্বতসদৃশ নানারূপ রদ নির্গত হুয়। 

এইরূপ নানাপ্রকার রসত্রীব হুয় বলিয়া জিহ্বাও এ সকল রসান্থিতা 

হইয়া থাঁকে। সাধক এই সকল রপপাঁন করে এবং তাহাতে তাহার 
সর্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায়, কখনও সেই সাধকের শরীরের জড়ত! 

হইতে পারে না, কোন অস্ত্র তাহার সন্মুখে আগমন করিতে শক্ত হয় 
নখ এবং অণিমাঁদি অষ্টসিধি সমন্বিত দেবত প্রাণি হয় ৪ পিগ্কাঙগনা, 

দিগের 'আকর্ষণে শক্তি জন্মে ॥ ৫* ॥ 
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মুদ্ধঃ যোড়শপত্রপল্মগলিতং প্রাণাদৃবাপ্তং হুঠা- 

দুর্ঘীস্তো। রলনাং নিয়ম্য বিবরে শক্তিং পরাং চিস্তয়ন্। 
উতকলোলকলাজলং চ বিমলং ধারাময়ং যঃ পিবে- 
স্লির্বব্যাধিঃ সম্বণালকেোখলবপুর্যোী চিরং জীবতি 1৫১1 
যৎগ্রালেয়ং প্রহিতস্থষিরং মেরুুদ্ধাস্তরপ্থং ্ 

সূর্ধ ইতি । রমনাং জিহ্বাং বিবরে কপালকুহরে নিয়ম্য সংযোজ্য। 

উর্দমুত্তানমান্তং যস্ত সঃ। উন্ধীন্ত ইত্যনেন বিপরীতকরণী শুচিত1 ৷ পরাং 
শক্তিং কুগুলিনীং চিস্তরন্ ধ্যায়ন্ সন্ গাণান্ সাধানভূতান্। যোঁড়শ 

পত্রাণি দলাঁনি যস্ত তৎ যোঁড়শপত্রং তচ্চ তৎপন্মং কণ্ঠস্কানে বর্তমানং 
তন্মিন গলিতং হঠাক্ষঠযোগাদবাপ্তং প্রাপ্তং বিমলং নির্দলং ধারাময়ং 

ধারারূপমুত্কলোলমুন্তরঙ্গং চ তত্কলাঁজলং সোমকলারসং যঃ পুমান্ 

পিবেৎ ধর়েৎ স যোগী নির্গত ব্যাধয়ো জরাদয়ে! যণ্মাৎ স নির্বধযাধিঃ 
সন্ যদ্ব। নির্গত বিবিধ! আধিন্দ্ীনসী ব্যথ] যশ্র।ৎ স তাদৃশঃ সন্ মণালং 
বিসমিব কোমলং মৃদু বপুঃ শরীরং যস্ত স মৃণাপকোমলবপুশ্ঠ সন্ চিরং 

দীর্ঘকালং জীবতি প্রাণান্ ধারযঘ়তি। প্রাণাৎ সাধনভূতাদবাপ্তমিতি বা 
যোজন1। প্রাণৈরিতি কচিৎ্পাঠঃ ॥ ৫১ ॥ 

যত্প্রালেয়েতি। মেরুবত্ড সর্বোন্নতা স্যুনা 'মেরন্তন্ত মুদ্ধীপরিভাগ- 
সী সপ 

সাধক জিহবাকে কপাল বিবরে সংযোজিত করিয়] উদ্ধ বদন হইবে । 
(ইহাতে বিপরীতকরণী মুদ্ স্থচিত হইল) অনস্তর পরমাশক্তি কুগুলিনীকে 

চিন্তা করিতে করিতে মুগ্ধ হইতে কণ্ঠস্থিত যোড়শদলপন্রোপরি বিগ. 
লিত নিন্দধল চন্দ্রকলারস পান করিবে । যে সাধক উক্তরূপে চক্দ্রামৃত 

পান করিতে পারে, তাহার শরীরে কোনরূপ রোগ জন্মিতে পারে ন। 

এবং তাহার দেহ মৃণালের স্তায় কোমল হয় এবং সেই সাধক দীর্ঘ- 
ক।ল জীবিত থাকে 1 ৫১ ॥ 

মেরুর সভায় সর্ববোন্তত] ল্ুবুষ্ণা নাড়ীর উপরিভাগমধ্যে যে চজ্জামৃত 
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তন্রিংস্তন্বং প্রবদতি হ্ধীন্তন্ুখং নিমগানাষ্। 

চজ্জরাৎ সার অবতি বপুষস্তেন মৃতূুর্নরাণাং 
জগ্বপ্ীয়াৎ হ্বকরণমথো নান্যথা কায়সিদ্ধিত ॥ ৫২ ॥ 

স্তস্তাস্তরে মধ্যে তিষ্ঠতীতি, মেরুমুষ্ঠাস্তরস্থং যৎপ্রালেয়ং সোমকলাজলং 
প্রহিতং নিহিত যন্মিংস্তত্বখ। তচ্চ তৎস্ুুধষিরং কিবরং তশ্মিন বিবরে স্থধীঃ 

শোতনা রজন্তমোভ্যামনভিভূতসত্বা! ধীর্ব,দধিরবস্ত সঃ। তত্বমাত্মবতত্বং 

প্রবদতি, প্রকর্ষেণ ৰদতি। তশ্তা: শিখীয়া মধ্যে পরমাম্থা ব্যবস্থিত 

ইতি শ্রাতেঃ। আত্মনো! বিভূত্বে খেচরীমুদ্রায়াং তত্াভি বাক্তি্ত শ্মিংস্তত্ব- 
মিতুযুক্তং । নিম্নগাঁনাং গল্লাষমুনাসরস্বতীনর্দাদিশব্দবাচ্যানামিড়াপিঙ্গল। 

স্ুযুক্নাগান্ধারীপ্রভৃতীনাং তত্ম্মিনবিবরে তৎসমীপে মুখমগ্রম্তি চক্ত্রাৎ- 
সোঁমাদ্বপুষঃ শরীরন্ত সারঃ অবতি ক্ষরতি তেন চন্দ্রসারক্ষরণেন নরাণাং 
মনুষ্যাণাং মৃত্যুত্মরণং ভবতি। অতোহেতোস্তৎপুর্বোদিতং ম্ুকরণং 

শোভনং করণং থেচরীমুদ্রাখ্যং বন্্ীয়াৎ। স্থকরণে বদ্ধে চক্টরসারঅবণ।- 

ভাবান্মত্যুর্ন স্তাদিতি ভাবঃ। অন্যথা স্থকরণবন্ধনাভাবে কায়ন্ত দেহস্ত 

সিদ্ধিঃ রূপলাবণ্যবলব্জ্রসংহননরূপা ন স্তাৎ ॥ ৫২॥ 

পপ পেপসি পাশা সা পো পপ পা পাপ পপ পপ পাস 

আছে) এ চন্দ্রামুত পুর্বোক্ত কপালকুহুরে নিহিত রহিয়াছে । এঁ কপাল 

বিবরকে সুধীগণ আম্সমতত্ব বলিয়। কীর্তন করেন। আর এবিবরই 

গল, যমুনা, সরত্বতী, নন্দদাদি শব্ববাচ্য ইড়া, পিঙ্গল, সুষুয়া, গান্ধারী- 

গ্রভৃতি নাড়ীর মুখন্বরূপ। উহা! দ্বার! চন্দ্র হইতে শরারে সারভূত রসঃ- 

ক্ষরণ হয়। সেই চন্দ্রামৃত রসক্ষরণ হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু হুইয়। থাকে । 

অতএব জীবিতেচ্ছুক সাধকগণ থেচরী মুদ্রা বন্ধন করিবে, তাহাহইলে 

উক্ত অমৃত ক্ষরণ নিবৃত্তি হয় $ সুতরাং মনুষোর মৃত্যু হইতে পারে না। 
পরস্ধ শরীরের রূপলাবৰণ্য বৃদ্ধি পায় ॥ ৫২ ॥ 
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স্মষিরং জ্ঞানজনকং পঞ্চআোতঃ সমন্থিতমৃ 

তিষ্ঠতে খেচরী মুদ্রা তন্মিন্ শুন্ে নিরঞ্জনে ॥ ৫৩॥ 

একং স্যস্টিময়ং বীজমেক মুদ্র! চ থেচরী। 

একো দেবো নিরালম্ঘ একাবস্থা মনোম্মনী ॥ ৫৪ ॥ 
পাপন 

সপ শ শপ পপ 

ন্ুধিরমিতি। পঞ্চ যানি আোতাংসীড়াদীনাং প্রবাহাস্তৈঃ সমস্বিতং' 

সম্যগন্গতং । সপ্তত্রোতঃ সমন্থিতমিতি কচিৎপাঁঠঃ। জ্ঞানজনকমলৌ- 

কিকবোধিতাত্মসাক্ষাৎকারজনকং যত্নুষিরং বিবরং তন্মিন্ সুিরেহগ্র- 

নমবিদ্য1 তৎকার্ধ্যং শোকমোহাদি চ নির্গতং যন্পাত্তন্সিরঞ্জনং তন্মিন্নির- 

গুনে শুন্ঠে স্ুিরাবকাঁশে খেচরী মুদ্রা তিষ্ঠতে স্থিরীভবতি। প্রকাশ- 

নস্থেয়োখ্যায়োশ্চেত্যাত্মনেপদং ॥ ৫৩ ॥ 

একমিতি। স্ষ্টিময়ং সষ্টিবূপং গ্রণবাখ্যং বীজমেকং মুখ্যং ৷ তদ্ক্তং 

মাণ্ডক্যোপনিষদি। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্মমিতি। থেচরী মুদ্রা একা 

মুখ্যা। নিরালম্ব ালম্বনশৃন্ত একে মুখ্যো দেবঃ। আলম্বনপরিত্যাগে- 

নাম্মনঃ শ্বরূপাবস্থানাৎ। উন্নন্ুবস্থেক মুখ্যা। একে মুখ্যান্তকে বলা 

ইত্যমরঃ। বীজাদিষু গ্রণবাঁদিবনৃদ্রান্থ খেচরী মুখ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ | 

তালুর উদ্ধভাগে যে বিবর আছে, তাহ! ইড়া পিঙ্গলাদি পঞ্চ নাড়ীর 

প্রবাহ সমস্িত এবং আত্মঞ্জানজনক, অর্থাৎ এর বিবরের তত্ব জানিয়া 

কার্ধ্য করিতে পারিলেই অলৌকিক বোধ জন্বিয়া আম্ম সাঙ্গাৎকার 

হয়। আর উহা জানিতে পারিলে অক্ঞান ও অজ্ঞাঁনের কার্ধযস্থৃত 
শোক মোহাদি বিনাশ পায়, শ্রী বিবরাবকাশে খেচরী মুদ্রা বিদ্যমান 

আছে? ৫৩) 
একমাত্র প্রণবরূপ বীজই প্রধান। মাণু,ক্যোপনিষদে লিখিত 

গাছে যে, ও এই অক্ষরই সন্গময়, প্রায় একমাত্র খেচরী মুদ্রাই 

মুখা। আলহ্বন শূন্য এক দেবই মুখ্য । খেহেতু আলগ্বন পরিত্যাগে 
আত্মার স্বরূপাবস্থা হয় এবং একমাত্র উদ্মনী অবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৫৪ । 
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অথোড্ীয়ানবন্ধঃ। 

বদ্ধো যেন হ্বযুন্নায়াং প্রাঁণস্তড্ভীয়তে যতঃ। 

তন্মাহুভ্ভীয়নাখ্যোহয়ং যোগিভিঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ 
উড্ভীনং কুরুতে যন্মাদবিশ্রান্তং মহাখগঃ | 

উড্ভীয়ানং তদেব স্যাত্বত্র বন্ধোহভিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥ 

সপ সপ পা পপ ৬০ দা পাশ পপ্স্প পাপা পপ দশ সস ৮০৮ প্র 

উড্জীয়ানবন্ধং বিবঙ্ষত্ত।বছুজভীমানশব্দা মাহ । বন্ধ ইতি । বযতে] 

যন্মান্ধেতার্ষেন বন্ধেন বদ্ধে। নরুদ্ধঃ গ্রাণঃ যুয়্ায়াং মদ্যনাড্যামুডা- 

যতে সুষুমাং (বিহায়সা গচ্ছতি তম্মৎ কারণাদয়ং বঞ্ধো যোগি।ভর্মৎ- 

স্তেন্্(দি।ভরুড্ডীয়নমাথ্যভিধ। যন্ত স উড্ভীয়নাখ্যঃ সমুদা্বতঃ সম্যগ্ব)ৎ- 

পত্যোদাযতঃ কাথতঃ। স্বুস্সায়ামুড্ডীয়তেইনেন বদ্ধঃ প্রাণ হতুযু 

ড্ভীয়নং। উত্পুর্ধ্বাভ্ডীডএবহায়স গভাবিত্যন্মাৎ করণে লুট ॥ ৫৫ ॥ 

উড্ডভীয়ানমিতি । মহংনচাসো। খগশ্চ মহাখগঃ প্রাণঃ । বর্ববদা দেহা- 

বকাশে গতিমত্বাৎ। যন্মাদ্বন্ধাদবিআাত্তং যথ| শুাাত্তথোড্ডীনং বিহঙ্গম- 

গতিং কুরুতে ? স্ুযুক্নায়ামিত্যধ্যাহাধ্যং। তদেব বন্ধবিশেষমুড্ডীয়।ন- 

মুভ্ভীয়াননামকং শ্তাৎ। তত্র তন্মিনবিষয়ে বর্ষোংভিধীয়তে বন্ধস্বরূপং 

কথ্যতে ময়েতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ 

সপ আর আপ আপা ০০ পল পপ স্পা তাপ পাপা পপ পা শি পপ” পপ পাশ ররর পপ এ. _+০০ সত (এ পাস, ২০ 
7৮ পপি 

উড্ভীয্ানবপ্ধ নিরূপণার্থ উড্ডীয়ান শব্দার্থ কহিতেছেন ।- সেহেতু এই 
বন্ধ করিলে প্রাণ স্থবুয়ীতে উড্ডী হয়) অর্থাৎ স্যুক্ান্ধপ আকাশমাগে 

গমন করে, অতএব ইহাকে উড্ভীয়ান বন্ধ বলিয়! মত্ন্তেক্্রাদি যোগি- 

গণ কীর্ধন করিয়াছেন ॥ ৫৫1 

'প্রাণরূপ মহাপক্গী দেহ মধ্যে সর্বদ। গমন করিয়া! থাকে, কিম্বা! এই 

বন্ধদ্বার! প্রাণ নিয়ত স্গযুয্া মধ্যে গমন করে, অতএব প্রাচীন পণ্ডিত- 

গণ উত্ত বন্ধকে উত্ডভীয়ান বন্ধ বলিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ 
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উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরর্ধং চ কারয়েৎ। 

উড্ডভীয়ানে। হাসে বন্ধে সৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৫৭ ॥ 
উড্ভীয়ানস্ত সহজং গুরুণ। কথিতং সদ1। 

অভ্যমেৎ সততং যস্ত বৃদ্ধোংপি তরুণায়তে ॥ ৫৮ ॥ 

উড্ডীয়ানবন্ধমাহ। উদর ইতি। উদরে তুন্দে নাভেরর্ধং চকারণ- 
দধঃ উপরিভাগেইধোভাগৈ চ পশ্চিমং তানং পশ্চিমমাকর্ষণং নাভে- 
রর্ধাধোভাগে। যথা পৃষ্ঠংলগ্ৌ স্তাতাং তথা তানং তাননামাকর্ষণং 

কারয়ে কুরধ্যাৎ। ণিজর্ো২বিবক্ষিতঃ। অসৌ নাভেরদ্াধোভাগয়ো- 

হ্তাননরূপ উড্ভীয়ান উড্ভীয়নাখ্যো। বন্ধঃ। কীদৃশঃ মৃত্যুরেব মাতঙ্গে। 

গজন্তস্ত কেশরী মিংহঃ সিংহ ইব নিবর্তকঃ ॥ ৫৭ ॥ 
উড্ডীয়ানং ত্বিতি। গুরুহিতোপদেষ্টা তেন গুরুণ। উড্ভীয়ানং তু সদ! 

সর্ধদ। সহজং স্বাভাবিকং কথিত প্রাণস্ত বহির্গমনং। সর্বদ1 সর্বটন্তব 

জায়মানত্বাৎ। যস্ত যঃ পুকরুষস্ত সততং নিরস্তরমভ্যসেৎ ॥ উডভীয়ান- 

মিত্যত্রাপি সম্বধ্যতে। সতু বৃদ্ধোংপি স্থবিরোধপি তরুণায়তে তরুণ- 

ইবাচরতি তরুণায়তে ॥ ৫৮ ॥ 

সাধক নাঁড়ীর উদ্ধী ও অধোভাগে পশ্চিতান নামক আকর্ষণ করিবে, 

অর্থাৎ যাহাতে নাড়ীর উদ্ধ ও অধোভাগ পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়, এইরূপ করিবে। 

ইহাাকেই উড্ডীয়ান বন্ধ বলে। উক্ত বন্ধ যৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহ 
ক্বর্ূপ। যেব্যক্তি উক্ত উড্ডীয়ান বন্ধ সাধন করিতে পারে, তাহার 

মুত্যু হয় না ॥ ৫৭। 

ইহাই গুরুর উপদেশ আছে যে, উড্ডীয়ান, অর্থ।ৎ প্রাণের বহির্গমন 
প্রাণিমাত্রেরই ম্বাভাবিক। পরস্ধ ধিনি উড্ডীয়ান বন্ধ অভ্যাস করিতে 

পারেন, তিনি বৃদ্ধ হইলেও তরুণের গ্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, 
অর্থাৎ তাহার বয়োরৃদ্ধি হইলেও শরীরের তাকণ্য দুর হয়না) ৫৮৪ 
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নাঁভেরধ্বীমধশ্চাঁপি তানং কুর্যযাৎ প্রযত্বতঃ। 

ষগ্মানমভ্যসেম্মত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয় ॥ ৫৯ ॥ 

সর্ব্বেষামেব বন্ধানামুত্তমে। হ্যড্ীয়ানকঃ। 

উডীয়'নে দৃঢ়ে বদ্ধে মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ভবেহ ॥ ৬০ | 

নাভেরিতি। নাভেরদ্ধমুপরিভাগেইধশ্চাঁপ্যধোভাগেহপি প্রযত্বতঃ 

গ্রকষ্টো যত্বঃ প্রযত্বন্তম্মীৎ প্রযত্বুতঃ | যত্ববিশেষাত্তানং পশ্চিমতানং 

কুর্যযাৎ্। পুর্রার্ধেনোড্ডীয়ানন্বরূপমুক্তং। অথ ততপ্রশংস1। ষণ্মাসং ষণ্মাস- 

পর্য্যস্তং ৷ উডতীয়ানমিত্যধ্যাহারঃ। অভ্যসেৎ পুনঃপুনরনু তিষ্ঠেৎ স মৃত্যুং 

জয়ত্যেব সংশয়ে। ন। অত্র সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ 

সর্কেষামিতি । সর্কেষাং বন্ধীনাং মধ্যে উড্ভীয়াঁনকঃ উড্ভীয়ানবন্ধ 
এব। স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ । উত্তমঃ উৎকুষ্টঃ হিযন্মীছুড্ীয়ানে বন্ধে দুঢ়ে 

সতি স্বাভাঁবিকী স্বভাঁবসিদ্ধৈব মুক্তির্ভবেৎ। উভ্ভীকানবদ্ধে ক্কৃতে বিহ- 

শমগত্যা স্বযুয়ায়াং প্রীণন্ত মুর্ধি গমনাৎ। সমাধৌ মোক্ষমাপ্পোতীতি 
বাক্যাৎ সহটজব মুক্তিঃ শ্তাদিতি ভাঁবঃ ॥ ৬* | 

নাভির উর্ধ ও অধোভাগে বত্বপূর্ধক পশ্চিমতাঁন করিবে, অর্থাৎ 
যাহাতে নাভির উর্ধাধোভাগ পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়, এইরূপ করিবে । এই 

প্রকারে ছয়মাস পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পশ্চিমতাঁন করিলে সেই ব্যক্তি 

মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৫৯॥ 

যত প্রকার বন্ধ উক্ত আছে, তাহাদিগের মধ্যে উড্ভীয়ানবন্ধই শ্রেষ্ট, 

যেহেতু উত্ভীয়ানবন্ধ সাধন করিলে শ্বভাবতই মুক্তি হইয়া থকে, অর্থাৎ 
উড্ডীয়ানবন্ধ করিলে ন্ুযুক্নাদবার। প্রাণের মৃদ্ধাপ্রদেশে গমন হয়, 

এইরূপ হইলেই সমাধি হইয়া থাকে এবং সমাধি হইলেই মোক্ষ হয়; 
সৃতরাং উ্ভীক়্ানবন্ধেই স্বাভাবিক মুক্তি হইতে পাঁরে ॥ ৬* ॥ 

১৮ 
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অথ মূলবন্ধঃ। 

পাঞ্চিভাগেন সংগীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদমূ। 
অপানমুদ্ধমাকৃষ্য যুলবন্ধোহতিধীয়তে ॥ ৬১ ॥ 

অধোগতিমপাঁনং ব। উদ্ধগং কুরুতে বলাৎ। 

আকুঞ্চনেন তং প্রাহুন্ম লবন্ধং ছি যোগিনঃ ॥ ৬২ ॥ 

মূলরন্বমাহ | পাঞ্চিভাগেনেতি । পাঞ্ের্ভাণে। গুল্ফয়োরধঃ গ্রদেশ- 

স্তেন যোনিং যোনিস্থানং গুদমেঢুকোর্মধ্যভাগং সংপীভ্য সম্যক্ পীড়- 
যিত্বা গুদং পাঁযুমাকুপয়ে সঙ্কোচয়েৎ। অপানমধোগতিং বায়ুমৃদ্ধমুপর্ধ্যা- 

কুষ্যাকৃষ্টং কৃত্বা মূলবন্ধোইভিধীয়তে কথ্যতে । পাঞ্চিভাগেন যোনিস্থান- 
ংপীড়নপূর্বকং গুদন্তাঞ্চনং মুলবন্ধ ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ 

অধোগতিমিতি । যঃ মধোগতিং অধোহর্বাগ্গতির্ষন্ত স তথ তম- 

পাঁনমপানবায়ুমাকুঞ্কনেন মূলাধারস্ত বলাদ্বঠাদুদ্ধং গচ্ছতীত্য্ধগন্তমুদ্ধগং 

সুষুস্ায়ামুদ্ধগমনশীলং কুরুতে । বৈ ইতি নিশ্চয়েইব্যয়ং। যোগিনো 

যোগাভ্যাসিনস্তং মুলবন্ধং মূলন্ত মূলস্থানস্ত বন্ধনং যুলবন্ধস্তং মুলবন্ধ- 
মিত্যনব্থং প্রাহুঃ। অনেন মূলবন্ধশবার্থ উত্তঃ। পূর্বশ্লোকেন তু তন্ 

বন্ধনপ্রকার উক্ত ইত্যপৌনরুক্ত্যং ॥ ৬২ | 

অনস্তর মূলবন্ধ কথিত হইতেছে ।--দাঁধক পাঞ্চিভাগ (গোড়ালি ) 

দ্বারা যোনিস্থান প্রপীড়িত করিয়। গুহদেশ সঙ্কৃচিত করিবে এবং অধে- 

গত অপান বাষুকে উদ্বে আকর্ষণ করিবে। ইহাকেই যোগিগণ মূলবন্ধ 
নামে কীর্তন করেন ॥ ৬১ ॥ 

উক্ত মূলবন্ধ অধোগমনশীল অপাঁন বাঘ়ুকে মুলাধার সঙ্কোচনঘ্বারা 

হঠযোগামগসারে উর্ধাগ, অর্থাৎ স্বযুক্সার উপরিশ্থ করে, এই নিমিত্বই 

যোগন্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে মূলবন্ধ বলিয়া থাকেন । মুলবন্ধ/ অর্থাৎ 

মূলাধার বন্ধন করে বলিয়াই ইহার মুলবন্ধ এই নাম হইয়াছে। ২পূর্ব- 
শ্লোকে মূলবন্ধের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, এই শ্লোক মুলবন্ধ শবের 
যোগার্থ কথিত হুইল ॥ ৬২॥ 
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গুদং পাঞ্চ71 ভূ সংপীভ্য বায়ুমাকুঞ্চয়েদ্বলাঁৎ। 
বারম্বারং যথ। চোত্ধীং সমায়াতি সমীরণঃ ॥ ৬৩॥ 

প্রাণাপানো। নাদবিন্দু মুলবন্ধেন চৈকতায্। 
শাত্বা] যোগন্ত মংসিদ্ধিং গচ্ছতে। নাত্র মংশয়ঃ ৪8 ৬৪ ॥ 

অথ যোগবীজোক্তরীত্যা মূলবন্ধমাহ । গুদমিতি । পাঞ্জেযোগু ল্ফয়ো- 
রধোভাগেন গুদং বায়ুং সংপীড্য সম্যক পীড়য়িত্বা সংযোজ্যেত্যর্থঃ। 
তু শব: পূর্বশ্মাদরন্ত বিশেষত্বদ্যোতকঃ। যথা যেন প্রকারেণ সমীরণে! 
বায়ুরন্ধং স্ুযুম্নায়া উপরিভাগে যাতি গচ্ছতি তথ! তেন প্রকাঁরেণ বলা- 

দ্বঠাদ্বারপ্বারং পুনঃপুনর্ধাযুমপানমাকুঞ্চয়েদ্ গুদস্তাকুপ্ধনেনাকর্ষয়েৎ। অয়ং 

মূলবন্ধ ইতি বাক্যাধ্যাহা্রঃ ॥ ৬০॥ 
অথ মূলবন্ধগুণানাহ । প্রাণাপানাবিতি। প্রাণশ্চাপানশ্চ প্রাণাপানা- 

ৃর্ধাধোগতী বায়ু । নাদোংনাহতধ্বনিঃ বিন্দুরনুম্বাঁরস্তৌ মূল বন্ধেটনেকতাং 
গঠ্বৈকীভূয় যোগন্ত সংসিদ্ধিঃ সম্যক্ সিদ্দিস্তাং যোগসংসিদ্ধিং যচ্ছতো 
দদ্দূতঃ। আঅভ্যাঁসিন ইতি শেষঃ। অত্রান্মিনর্থে সংশয়ো ন। সন্দেহে। 

না্তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। মুলবন্ধে কৃতেৎপানঃ প্রাণেন সহৈকীতুয় 

অনন্তর যোগবীজোক্ত রীতি অনুসারে মূলবন্ধ কথিত হইতেছে ।-__ 

গুল্ক ছয়ের অধোভাগ, অর্থাৎ গোঁড়ালি গুহাদেশে সংযোজিত করিয়! 

যাহাতে বায়ু ন্ুযুয্নার উপরি গমন করিতে পারে, এইরূপে পুনঃ 
পুনঃ হঠযোগানুসারে বায়ু আকুঞ্চন করিবে, অর্থাৎ গুহাদেশ আকুঞ্চন 

করিয়। বায়ু আকর্ষণ করিবে । এইরূপ করিলে মতাস্তরে মুলবন্ধ 

হয় ॥ ৬৩ ॥ 

মূলবন্ধ সাধন করিলে প্রাণ ও অপাঁন, অর্থাৎ ভদ্ধগত ও 'অধোগত 

বা, নাদ ( অনাহত ধ্বনি ) এবং অনুম্বার এই সকল একীভূত হইয়! 

যোগাভ্যাসী সাধকের সিদ্ধি প্রদান করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, 

অর্থাৎ মূলবন্ধ সাধন করিলে প্রাণ বায়ু অপান বায়ুর সহিত একীভূত 

হইয়! স্যুক্নীতে প্রবেশ করে, অনস্তর নাদের অভিব্যক্তি হয়, সেই 
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অপানপ্রাণয়োরৈক্যং ক্ষয়ে! মুত্রপুরীষয়োঃ 
যুব ভবতি বৃদ্ধোংপি সততং মুলবন্ধনাৎ ॥ ৬৫1 
অপাঁনে উদ্ধাগে জাতে প্রয়াতে বহিমণ্ডলম্। 
তদাহনলশিখ! দীর্ঘ। জাঁয়তে বায়ুনাহহত ॥ ৬৬ ॥ 

দুযুয়ায়াং প্রবিশতি । ততো নাদাভিব্যক্তির্ভবতি ততো! নাদেন সহ 

প্রাণাপানৌ হৃদয়োপরি গত্বা নাদস্ত বিন্দুনা সহৈক্যং বিন্দুনাধায় মুগ্ধি 
গচ্ছতঃ | ততো! যোগসিন্ধিঃ ॥ ৬৪ ॥ 

অপানপ্রাণয়োরিতি। সততং মূলবন্ধনান্মলবন্ধমুদ্রাকরণাঁদপাঁন- 

প্রাণয়োরৈক্যং ভবতি । মৃত্রপুরীষয়োঃ সঞ্চিতয়োঃ ক্ষয়ঃ পতনং ভবতি । 
বৃদ্ধোংপি স্থবিরোইপি যুব! তরুণো ভবতি ॥ ৬৫"॥ 

অপাঁন ইতি । মুলবন্ধনাদপাঁনে অধোগমনশীলে বাঁয়ৌ উর্ধাগে উর্ধং 
গচ্ছতীত্যা্ধগন্তম্মিস্তাদুশে সতি বহ্নিমগ্ডলে বহের্মগুলং ত্রিকোঁণং নাঁভে- 
রধোভাগেইন্তি। তদুক্তং যাঁজ্জবন্ধেন। দেহমধ্যে শিখিস্থানং তণতজাদ্ব.- 

নদ্প্রভং । ভ্রিকোণং তু মন্ুষ্যাণাং চতুরশ্রং চতুষ্পদ্াাং। মণ্ডলং তু পত- 

ঙ্গানাং সত্যমেতদ্ববীমি তে। তন্মধ্যে তু শিখ! তন্বী সদা তিষ্ঠতি পাঁবকে 

নাদের সহিত প্রাণ ৪ 'অপাঁন বায়ু হ্বদয়োপরি গমন করিয়া নাদ ও 

বিন্দুর প্রক্য সম্পাদন করত মুদ্ধপ্রদেশে গমন করে, এইরূপ হইলেই 
যোগ সিদ্ধি হয় ॥ ৬৪ ॥ ্ 

মূলবন্ধ সাধন করিলে প্রাণ বাযু ৪ অপান বাঁযুর এক হয়, উদরে 
সঞ্চিত মল মুর নিঃসরণ হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণের ন্যায় বলবীর্ধ্য 
সম্পন্ন হইয়] থাকে | ৬৫ ॥ 

মূলবন্ধ সাধনদ্বার1! অধোঁগত অপাঁন বানু উর্ধাগামী হইলে নাভির 
াধোভাগন্থ ভ্রিকোণাকাঁর বহ্িমগ্ডল প্রাপ্ত হয়। যাঁজ্ঞবন্ধ্য কহিয়াছেন 

যে, দেহ মধ্যে প্রতপ্ত সুবর্ণের শ্ঠায় অতি সমুজ্জল বহিমণ্ডল আছে; 

এ বহ্নিমণডল মনুষ্যদিগের ত্রিকোণ, চতুষ্পদ পশুদিগের চতুক্ষোণ এবং 
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ততে। যাতে বহ্যপানে গ্রাণমুষ্ণম্বরূপকমূ। 
তেনাত্যস্ত গ্রদীপ্তস্ত স্বলনে। দেহজন্তথা ॥ ৬৭ ॥ 
তেন কুগুলিনী স্থপ্ত। সন্তপ্ত। সংপ্রবুধ্যতে | 

দণ্ডাহত। ভূজঙ্গীব নিশ্বস্থা খজুতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৮ ॥ 

ইতি। তশ্রিন্ কাঁলে বায়ুন! অপানেনাহতা সঙ্গতা সত্যনলশিখা জঠরা গ্রি- 
শিখা দীর্ঘ আঁয়ত1 জাঁয়তে। বর্ধত ইতি কচিৎপাঠঃ ॥ ৬৬॥ 

তত ইতি । ততম্তদ্রনন্তরং বহ্ছিশ্চাপানশ্চ বহ্যপাঁনৌ। উষ্ণং শ্বর্ূপং 

যন্ত সতথা তমনলং শিখাটৈর্ঘ্যাদুষ্ংস্বরূপং প্রাণমুর্ধগতিমনিলং যাতো 

গচ্ছতঃ। ততো২নলশিখাদৈর্ঘ্যাছুষণস্বরূপকাদিতি বা যোজনা । তেন 

প্রাণসঙ্গমনেন দেহে জানো দেহজে। জলনোইখিরন্ত্যতমধিকং দীপ্চো 
ভবতি। তথেতি পাদপুরণে। অপানন্তোর্ধগমনে দীপ্ত এব জ্বলনঃ 

প্রাণসঙগত্যাহত্যন্তং প্রদদীপ্সে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ 

তেনেতি। তেন জলনস্তাত্যন্তং প্রদীপনেন সন্তপ্রা! সম্যক ত৭1 

সতী ম্ুপ্চা নিদ্রিত। কুগুলিনী শক্তিঃ সম্প্রবুধ্যতে সম্যক্ প্রবুদ্ধা ভবতি। 

পঙ্গীদিগের বর্ত,লাকার। এই বহ্নিমগুলে অতি হ্ুস্ম অগ্নি শিখা বিদ্য- 

মান আছে। মুলবদ্ধ আচরণ কালে অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া 

প্র অগ্নি শিখা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ জঠরাগি বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে ॥ ৬৬ ॥ 

অনন্তর বহি ও অপান বায়ু এই উভয়ই উৎ্ম্বরূপ প্রাণকে প্রাপ্ত 

হয়। এইরূপে প্রাণ বায়ুর সহিত অপান বাঁষু ও বন্ছির সঙ্গম হইলেই 

দেহজ অগ্নি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়! উঠে। অপান বাধুর উদ্ধগমনেই 
অগ্নির প্রদীপ্তি হয়, পরস্ত তাহাতে আবার প্রাণসঙ্গতি মাত্রে সমধিক 

গ্রদদীপ্ত হইয়! থাকে ॥ ৬৭ ॥ 
দেহগত অগ্নি অতিশয় প্রদীপ্ত হইলে সেই অগ্নির তাপে নিদ্রিতা কুণ্ত- 

লিনী শক্তি পরিতাপিতা হুইয়। প্রবোধিত হয়েন এবং দণ্ডাহত। সপি- 
নীর স্তায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সরলতা প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন ॥ ৬৮ ॥ 



১৪৬ হঠযোগএরদীপিক]। 

বিলং গ্রবিষ্টেব ততো! ব্রহ্মনাড্যস্তরং ব্রজেত। 

তণ্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্তব্যো যোগিভিঃ সদ ॥ ৬৯ ॥ 
অথ জালন্ধরব্ন্ধঃ। 

কণটমাকুঞ্ধ্য হৃদয়ে ন্থাপয়েচ্চিবুকং দুঢ়ম্। 
বন্ধে! জালন্ধরাখ্যোহয়ং জরামৃত্যুবিনাশকঃ ॥ ৭০ ॥ 

১১১১১ 

দ্রগ্ডেনাহতা দগ্ডাহতা চাঁসৌ মুজঙ্গীব সর্পিনীব নিশ্বন্ত নিশ্বাসং কৃত্বা 
খজুতাং সরলতাং ব্রজেদগচ্ছেৎ ॥ ৬৮ ॥ 

বিলং প্রবিষ্টেতি। ততে। খজুতাপ্রাপ্তযনন্থরং বিলং বিবর* প্রবিষ্ট 

মুজঙগীব ব্রঙ্গনাড়ী শুযুয়া! তন্ত1 অস্তরং গচ্ছেত্তন্মাদ্ধেতোর্ষোগিভিধোগা- 

ভ্যাসিভিব্মলবদ্ধো নিত্যং প্রতিদিনং সদ] সর্্শ্মিন কালে কর্তব্য; কর্ত,ং 

যোগ্যঃ ॥ ৬৯ ॥ 

জাঁলন্ধরবন্ধমাহ । কঠমিতি। কণ্ঠে গলে বিলমাকুঞ্ধ্য হৃদয়ে বক্ষঃ- 
সমীপে চতুরঙ্ুলাস্তরিত প্রদেশে চুবুকং হন্থুং দৃঢ়ং স্থিরং স্থাপয়েৎ স্থিতং 

কুরধ্যা। অয়ং কণ্াকুঞ্চনপূর্ব্বকং চতুবহ্ুলাস্তরিতহ্নদয়সমীপেইধোনমন- 
যত্বপূর্ব্বকং চুবুকস্থাপনরূপে! জালন্ধর ইত্যাঁখ্যা যত ইতি জালন্ধরাখ্যে 
ভালন্বরনামা বন্ধঃ ৷ কীদৃশঃ জর! বৃদ্ধাবস্থ। মৃত্যুন্দমরণং তয়োবিনাশকো 

বিশেষেণ নাশয়তীতি বিনাঁশকে| বিনাশকর্তা ॥ ৭০ | 

কুগুলিনী সরল হইলে যেমন সর্পিণী বিবর মধ্যে প্রবেশ করে, 

সেইরূপ কুগুলিনী ব্রহ্মনাড়ী স্বযুয়ার মধ্যে গমন করিয়া থাকেন । এই 
নিমিত্ত যোগিগণ অবশ্ঠ নিয়তরূপে সর্বদা মূলবন্ধ সাধন করিবে ॥ ৬৯ ॥ 

এইক্ষণ জালন্ধর বন্ধ কথিত হইতেছে ।--কণ্ঠ সঙ্কোচন করিয়। বক্ষঃ- 
গ্থুলে, অর্থাৎ ক হইতে চতুরস্ুল অস্তরে দুঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিবে। 
এইরূপে ক সঙ্ষোচনপূর্ব্বক হৃদয়ের চাঁরি অঙ্গুল অন্তরে চিবুক স্থাপন 
করিলেই জালন্ধর বন্ধ হয়। এই জাপন্ধর বন্ধ জর] ও মৃত্যু বিন।শ 

করে ॥ ৭০ | 

মেপে পাপা 
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বপ্নাতি হি শিরাজালমধোগামি নভোঁজলম্। 

ততো জাঁলন্ধরো বন্ধঃ ক্টছুঃখোঘনাশনঃ ॥ ৭১ ॥ 
জাঁলদ্ধরে কৃতে বন্ধে কট নস্কোচলক্ষণে | 

ন পীযুষং পতত্যঞগ্পো। ন চ বাঃ প্রকুপ্যতি ॥ ৭২ ॥ 

জালন্ধরপদন্তার্থমাহ | বধাতীতি। হিয়ন্মাচ্ছিরাণং নাড়ীনাং জালং 

সমুদয় বধাতি । 'অধে! গন্তং শীলমন্তেত্যধোগামী নভস; কপালকুহরস্ত 
জলমমুতং চ বধাতি প্রাতিবধাঁতি । ততন্তম্মীজ্জালদ্ধরে! জালন্ধরনাঁমকে- 

ইন্বর্থো বন্ধঃ জালং দশাজালং জলানাঁং সমূহে! জাঁলং ধরতীতি জালন্ধরঃ। 

কীদৃশঃ কে গলপ্রদেশৈ যো ছুঃখৌঘো! বিকারজাতো! ছুঃখসমৃহস্তন্ত 
নাঁশনে! নাশকর্তী। ॥ ৭১ ॥ 

জালদ্ধরগুণানাহ। জালন্ধর ইতি। কস্ত গলবিলস্ত সঙ্কোচনং 
সন্কোচ আঁকুঞ্চনং তদেব লক্ষণং শ্বরূপং যস্ত স কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণঃ তশ্মিন্ 
তাদবশে জালম্ধরে জালন্ধরসংভ্ঞকে বন্ধে কৃতে সতি পীযুষসমৃতমগ্ 
জাঠরেইনলে ন পততি ন সরতি। বাধুশ্চ প্রাণশ্চ ন কুপ্যতি নাভ্যত্তরে 

বায়োর্গমনং প্রকোপস্তং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ 

যেহেতু উক্ত বন্ধ শিরা সমূহ বন্ধন করে এবং কপাল কুহর হইতে 
যে অমৃতত্রাব হয়, তাহা রোধ করে, অতএব এই বন্ধকেই যোগিগণ 
জালন্ধর বন্ধ বলিয়! থাকেন। এই বন্ধ কঠগত সমস্ত বিকাঁর নষ্ট করে, 

অর্থাৎ জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিলে সেই সাধকের কে কোনবধপ রোগ 

জন্সিতে পারে না ॥ ৭১ ॥ 

ক সক্কোচনরূপ জালম্ধর বন্ধ অভ্যাস করিলে কপাল কুহর হইতে 
যে টন্জ্রামৃত গলিত হয়, তাঁহা জঠরাগিতে পতিত হইতে পারে না এবং 

বাস প্রকুপিত্ হয় না। প্রাণ বাঁধুর অন্ত নাড়ীতে গমনই বায়ুর প্রকোপ, 

এই জালন্ধর বদ্ধ করিলে তাহা হইতে পাদ্ে না ॥ ৭২.॥ 
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কঠলস্কোচনেনৈব ছে নাড্যে। স্ততয়েদ্দৃঢ়মূ। 
মধ্যচক্রমিদং জ্ঞেয়ং যৌড়শাধারবন্ধনমূ ॥ ৭৩ ॥ 

মূলস্থানং সমাকুঞ্চ্য উড্ডীয়ানং তু কারয়েৎ। 

ইড়াং চ পিঙ্গলাং বদ্ধ। বাহয়েৎপশ্চিমে পথি ॥ ৭৪ ॥ 

কসক্কোচনেনেতি। দৃঢ়ং গাঁঢ়ং কণ্ঠদক্কোচনেনৈব কঠসঙ্কোচন- 
মাত্রেণ দ্বেনাড্যো ইড়াঁপিঙ্গলে স্তম্তয়েদয়ং জালন্ধর ইতি কর্তৃপদাধ্যা- 

হারঃ। ইদং কথস্থানে স্থিতং বিশুদ্ধাখ্যং চক্রং মধ্যচক্রং মধ্যমং চক্রং 
জ্রেয়ং। কীদৃশং ষোড়শাধারবন্ধনং যোঁড়শপঙ্খাঁকা যে আধার! অঙুষ্ঠা- 
ধারাদিত্রক্গরন্ধন্তান্তেষং বন্ধনং বঞ্নকারকং। অন্ুষ্ঠগুল্ফজানুক- 
সীবনীলিগগনাভয়ঃ। হৃদগ্রীবা কঠদেশ*চ লঙ্বিক! 'নাসিকা তথা । ভ্রমধ্যং 

চ ললাটং চ মুগ্ধা চত্রন্গরন্বকং। এতে হি ষোড়শাধারাঃ কথিত 

যোগিপুঙ্গবৈঃ। তেথাধারেষু ধারণায়াঃ ফলবিশেষস্ত গোরক্ষসিদ্ধান্তা- 
দবগন্তব্যঃ ॥ ৭৩ ॥ 

উক্তস্ত বন্গত্রয়ক্তোপযোগমাহ। মূলস্থানমিতি। মৃলস্থানমাঁধারভূত- 

মাঁধারস্থান ং সমাকুঞ্চ্য সম্যগাকুপ্ধ্য উড্ডীয়ানং নাভেঃ পশ্চিমতাঁনরূপং বন্ধং 

কাঁরয়েৎ কুর্য্যাৎ। ণিজর্থোইবিবক্ষিতঃ ।. ইড়াং পিঙ্গলাং গং যমুনাং চ 

দৃ়রূপে কণ্ঠ সঙ্কৌোচন করিলেই তৎক্ষণাৎ ইঁড়া ও পিঙ্গলা এই ছই 

নাঁড়ী স্তস্তিত হয় । আর এই কঃস্থানে যে বিশুদ্ধাখ্য চক্র আছে, তাহাকে 

মধাচক্র বলিয়া জানিবে। এই চক্র অঙ্গুষ্ঠাধারাদি ব্রচ্মরন্ধাস্ত ষোড়শ 
আধারের বন্ধন করে । অস্ুষ্ট, গুল্ফ, জানু, উরু সীবনী (লিঙ্গের অধো- 

ভাগ) লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, লম্বিকা (তালুর উদ্দে হুক 

প্রিহব1 ) নাসিকা, ভ্রমধ্য, ললাট, মূর্ধা। ও ব্রহ্গরন্ধ, ইহাদিগকেই যোগিগণ 

যোড়শ আধার বলিয়া থাঁকেন। এই সকল আধার ধারণ! করিতে 

পারিলে যেরূপ ফল হয়, তাহ। গোরক্ষ সিদ্ধান্তে জানিতে পারিবে 1৭৩1 

পূর্বোক্ত জালঙ্ধার বন্ধ, উডভীয়ান বন্ধ ও মুলবন্ধ এই বন্ধত্রয়ের উপ- 

যোৌগিত। প্রদর্শন করিতেছেন ।-মূলস্থান, অর্থাৎ আধার স্থান লম্যক্ 
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অনেনৈব বিধাঁনেন প্রয়াতি পবনো লয়ম্ | 

ততো! ন জাঁয়তে ম্ৃত্যুর্জরারোগাদিকং তথা! ॥ ৭৫ ॥ 

বন্ধত্রয়মিদং শ্রেষ্ঠং মহাঁসিদ্বৈশ্চ সেবিতম্ | 
সর্ববেষাং হঠতন্ত্রাণাং সাধনং যোগিনো বিছুঃ ॥ ৭৬ ॥ 

াক্পীিশপিপাপজ পপ পিপি গোপাল পপ্পসপসপপা পা ১ 

বন্ধা। আাঁলন্ধরবন্ধেনেত্যর্থঃ। কণসঙ্কোচনেনৈব ছে নাঁড়্ো ভ্তন্তয়ে- 
দিভাক্তেঃ। পশ্চিমে পথি ন্বযুক্নামার্গে বাহয়েদ্রময়েৎ প্রাণমিতি 
শেষ: ॥ ৭8 ॥ 

অনেনেতি । অনেনৈবোক্েনৈব বিধানেটিনব পবনঃ প্রাণে। লয়ং 

স্থেব্যং প্রযাতি | গত্যভাবপুর্মকং রন্ধে, স্থিতিঃ প্রাণন্ত লয়ঃ। ততঃ 

গ্রাণগ্ত লয়ান্ম-ত্যুর্জর[রোগাঁদিকং | তথ] চার্থে। নজায়তে নোস্তবতি | 

আদ্িপদেন বলীপলিততন্দ্রলম্তাদিকং গ্রাহাং ॥ ৭৫ ॥ 

বন্ধত্রয়মিতি । ইদ্ং পূর্বোক্তং বন্ধত্রয়ং শ্রেষ্ঠং ষোড়শাধারবন্ধেইতি- 

গ্রীশস্তং মহাসিছৈর্্মরংল্েন্রাদিতিশ্চকারাদ্বশিষ্ঠাদিমুনিভিঃ সেবিতং 

সর্বেষাং হঠতর্ত্রাণাং হঠোপারানাং সাঁধনং সিদ্ধিজনকং যোগিনে! গোর- 

ক্ষাদ্য। বিছুজ্জানস্তি ॥ ৭৬ ॥ 

আঁকুঞ্চিত করিয়া নাভির অধোভাঁগে পশ্চিম তানাখ্য বন্ধরূপ উড্ডীয়ান 
বন্ধ করিবে। অনস্তর ইড়1 ও পিঙ্গলার বন্ধ করিয়া, অর্থাৎ জালন্ধর 

বন্ধদ্বার! সুষুয়াতে প্রাণবায়ুকে প্রবাহিত করিবে ॥ ৭৪ ॥ 

উক্ত গকারে ত্রিবিপ বন্ধদ্বার1 গ্রাঁণ বায়ুর লয় হয়, অর্থাৎ প্রাণের 

গতি নিবৃত্তি হইয়] প্রাণ ্ুযুয্াতে স্থিরভাঁবে থাকে । প্রাণ স্থির হইলে 

সেই সাধকের শরীরে জ্বর1, কিন্বা কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে ন! 

এবং তাঠার মৃত্যু ঘটনা হয় না ॥৭৫॥ 

উক্ত ত্রিবিধ বন্ধ সর্ধশ্রেষ্ঠ, ষোড়শাধার বন্ধনেই ইহাঁদিগের প্রশ- 
স্বতা জানা যায়। মত্ন্তেজ্াদি মহা মহা! যোৌগিগণ ও বশিষ্ঠাদি যুনি- 

গণ সকলেই উক্ত বন্ধত্রয়ের সেবা করিয়াছেন। হঠযোগ সাধনে 
৯৯ 
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যৎ কিঞ্চিৎ অ্রবতে চন্দ্রাদস্থতং দিব্যরূপিণঃ। 

তৎনর্ববং গ্রনতে সুর্ধযস্তেন পিণ্ডে। জরাধুতঃ ॥ ৭৭ ॥ 
তত্রাস্তি করণং দিব্যং সূর্য্য মুখবঞ্চনমূ। 

গুরূপদেশতো1 জ্ঞেয়ং ন ভু শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ ॥ ৭৮ ॥ 
পো, পাপা" পপ সপ কপ. সাপ সপ লাশ সি প্পাপাপাপশীশা পপ? প্াস্পিপাীপ শত শি 7 সিন 4 পাপাপিসাপাশীশিশী শী সেস্পীশীী পা শা তি পপপপাশিপপাস্পিশ 

বিপরীতক্রণীং বিবঙ্ুন্তুপোদ্বাতত্বেন পিগুনস্ত জরাকরণং তাবদাহ। 

যৎকিঞ্চিদিতি। দিব্যমুত্কৃষ্টং মধাময়ং রূপং যস্ত স তথা তশ্মান্দিব্য- 

রূপিণশ্ন্দ্রাৎ সোমা ন্তালুমুলস্থাদঘৎ কিপ্দিদ্যংকিমপ্যমুততং পীযূষং অ্রবতে 
পর্ততি তৎসর্ববং সর্বং তৎপীযৃষং হৃূর্য্ে। নািস্থোইনলাম্মকঃ গ্রসতে 

গ্রানীকরোতি । তছ্ন্তং গোরক্ষনীথেন। নাভিদ্রেশে স্থিতো নিত্যং 

ভাঙ্করে! দহনাশ্মক£। অনৃত।য্]া স্থিতো। নিত্যং তালুমুলে চ চন্দ্রমাঃ। 

বর্ধত্যধোমুখ“চন্দ্রে। গ্রসত্যুদ্ধমুখো রবিঃ। করণং তচ্চ কনুব্যং যেন পীযুষ- 
মাপ্যত ইতি । হেন হুর্য্যক ভঁকামৃতগ্রামনেন পি দেহে! জগাযুতঃ 

জরস] যুক্তে। ভব ॥ ৭৭ ॥ 

তত্রেতি। তত্র তদ্বিষয়ে হুর্যযন্ত নাঁভিস্কানলস্ত মুখং বঙযতে অনে- 
পাশ পপ শালা ৮ াশাশিাশাপপপ্াাটাা শিল্পা সি পাপশটা শী পিপিপি িশশীশিশিশ পিল্পাাশিপাপসপীপস সপ পিপা সপীপপিশালা পিল 

যত প্রকার উপায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উক্ত বন্ধত্রয়কেই গোরক্ষা- 

দিরা সিদ্ধিজনক বলিয়। জানেন ॥ ৭৬ ॥ 

অতঃপর বিপরীতকরণী কথিত হইবে; এইক্ষণ দেহের জরাকরণ 

কহিতেছেন ।--তালুমূলস্থ বিশ্বরূপী চন্দ্র হইতে যেকিছু উৎকৃষ্ট অমৃত 

পতিত হয়, সেই লমুদদায়ই নাভিমগুলস্থত স্থ্্য গ্রাস করিয়া থাকেন। 

গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাণিগণের নাভিদেশে সর্বদা অগ্রিময় 

সুর্য অবস্থিত আছেন এবং অসৃতাত্ম। চন্দ্র সর্ধদ1 তালুতে বাম করেন। 

উক্ত চন্দ্র অধোমুখী হইয়। অমৃত বর্ষণ করেন এবং সুর্য উর্ধমুখে সেই 
চন্দ্রামূত গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত বিপরীতকরনী করিবে, তাহাহইলেই 

খামৃত রক্ষা পাইতে পারে। হুর্ধয উক্তরূপে চন্ত্রামৃত পান কষে .বলি- 

যাই দেহের জড়ত। জন্মিয়া থাকে ॥ ৭৭॥ 

অতঃপর যে বিপরীতকরণী নাধক দিব্য মুদ্রা কথিত হইধে, এ 
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উদ্ধং নাভেরধস্তালোরর্ধং ভানুরধঃ শশী। 
করণী বিপরীতাখ্য। গুরুব(ক্যেন লত্যতে ॥ ৭৯ ॥ 

নিত্যমভ্যাসযুক্তম্ জঠরাগ্নিবিবদ্ধিনী। 
আহারে বহুলস্তস্ত সংপাদ;ঃ সাধকম্য চ॥ ৮ ॥ 

পপি ৬০ সপ লাগ ০ পাপ 

নেতি তাদৃশং দিব্যমুত্তমং বক্ষ্যমাণমুদ্রাখযমন্তি তদগুধপদেশতঃ গুরূ- 
পদেশাজ্ঞেয়ং ক্জাতুং শক্যং। শান্তার্থানাং কোটিভিঃ ন তু নৈব জ্রাহুং 

শক্যং ॥ ৭৮ ॥ 

বিপরীতকরণীমাহ। উর্ধীং নাঁভেরিতি। উদ্ধমুপরিভাগে নাি্স্ত 

স উর্ধনাভিন্তন্তোদধ্ধনাভেরধঃ অধোভাগে তালু তালুগ্কানং যন্ত সোইধ- 

স্তালুস্তন্তাধস্তালোর্োগিন উদ্ধমুপরিভাগে ভানুর্দহনাত্মকঃ স্র্ষ্যে ভবতি। 

অধঃ অধোভাগে শশ্যমৃতাত্সা চক্রে ভবতি । প্রথমান্তপাঠে তু ষদা 

উর্ধনাভিরধস্তালুর্য্যোগী ভবতি তদোদ্ধং ভানুরধঃ শশী ভবতি । যদ তদা- 

পদদয়োরধ্যাহারেণান্বয়ঃ। ইয়ং বিপরীতাধ্যা বিপরীতনামিকা করণী। 

উদ্ধীধঃস্থিতয়ো শ্চন্ত্র হূর্যযয়োৌরধউদ্ধীকরণেনান্বর্থা গুরুবাঁক্যন গুরোর্দাঁক্যে- 

নৈব লভ্যতে প্রাপ্যতে নান্তথা ॥ ৭৯ 

নিত্যমিতি। নিত্যং প্রতিদিনমভ্যাঁসোশ্ভ্যসনং তশ্মিন্ যুক্তস্তাবহি- 

০ শী তি শপে পাশা স্পা শী পিসিতে শপ শান সদ পপ 

মুদ্রাই নাভিস্থ অনলক্ধপী সু হুধ্যের মুখ বন্ধন করিয়া থাঁকে। এই বিপ- 

রীতকরণীমুদ্রা গুরুর নিকট শিক্ষা করিবে । গুরুদেবের উপদেশ 

ব্যতিরেকে শতকোটি শাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে উক্ত বিপরীতকরশী 

কেহ জানিতে পারে না ॥ ৭৮ ॥ 

এইক্ষণ বিপরীতকরণী কথিত হইতেছে ।_ নাভির উদ্ধতাগে স্্ধা 
এবং তালুর অধোভ।গে অমৃতাঁয় চন্দ্র আছেন, যোৌগিগণ ঘোগদ্ার! 

ইহার বৈপরীত্ত্য করিবে, অর্থাৎ যাহাতে উদ্ধভাগে হুর ও 'অধোভাগে 

চন্দ্র মাকে, এইন্ধপ করিবে। ইহাঁকেই বিপরীতকরণী বলে। এই 
বিপরীতকরণী গুরুর নিকট লাভ করিতে হয় ॥ ৭৯ ॥ 

বিপরীতকর়ণী প্রতিদিন অগ্ঠযান করিলে জঠরাগি বৃদ্ধি পায়। 
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অল্লাহারো যদি ভবেদগ্রির্দহতি তত্ক্ষণাৎ। 

অধঃশিরাশ্চোদ্ধপাঁদঃ ক্ষণং হ্যা প্রথমে দিনে ॥ ৮১, 

শপ সপ পা? আপি সপে শশ  প পাস্পা্পা শী? না শাসন ৭ শপ ভি ৩ শে আগা পলা শস্পর 

তন্ত জঠরাগ্িরুদরাগ্নিস্তন্ত বিবঞ্ধিনী বিশেষেণ ব্ধিনীতি বিপরীতকরণী- 

বিশেষণং। তন্ত সাধকম্ত বিপরীতকরণাভ্যাসিন আহারে! ভোজনং 

বছলে! যথেচ্ছঃ সম্পাদ্যঃ সম্পাদনীয়ঃ | চপাদপূরণে ॥ ৮০ ॥ 

অল্লাহার ইতি। যদ্যল্লাহারঃ অল্পো৷ ভোক্তুমিষ্টারস্তাহারে। ভোজনং 

যন্ত তাদুশো ভবেৎ স্তাত্তদাইগ্রি্জঠরানলে। দেহং ক্ষণমাত্রাদ্দহেৎ। শীপ্বং 

দহেদিতার্থঃ। উদ্ধাধঃস্থিতয়োশ্চন্ত্র হুর্যযয়োরধউদ্ধকরণক্রিয়ামাহ । অধঃ- 

শিরা ইতি। অধঃ অধোভাগে ভূমো শিরে। যন্ত ধসাহ্ধঃশিরাঃ করাভাং 

কটিপ্রদেশমবলম্ব্য বাহুমুল[দারভ্য কুর্পরপর্ধ্যন্তাভ্যাঁং বাঁভভ্যাঁং স্বন্ধাভাং 

গলপৃষ্ঠভাগশিরঃপৃষ্ঠভাঁগাভ্যাং চ ভূমিমব্ভ্যাধঃশিরা ভবেৎ। উদ্ধ- 

মুপর্ধ্যস্তরিক্ষে পাঁদো যস্ত স উদ্ধপাদঃ প্রথমদিনে আঁরস্তদিনে ক্ষণং ক্ষণ- 
মাত্রং স্যাৎ ॥৮১॥ 

ভ৮-৮ সপ ০০ “ল্.প পপপস্স - শপে শা পা পাতি কত শা শি 

আর যে লাধক উক্ত বিপরীতকরণী নিত্য অভ্যাস করে) সেই ব্যক্তি 

বথেচ্ছ ভোজন করিতে পারে। কোনরূপ শ্রাহারে তাহার অনিষ্ট হয় 

ন। এবং সে অধিক ভোজন করিতেও পারে ॥ ৮৭ ॥ 

বিপরীতকরণী অভ্যান করির! যদি সাধক অল্প ভোজন করে, 
তাহাহইলে শীঘ্র জঠরাগ্ি তাহার শরীর দগ্ধ করিতে থাকে । এইক্ষণ 

কিরূপে উর্ধস্থেত চন্দ্রকে অপোবন্তী ও অধোবস্তা হুর্যযকে উদ্ধগামী 

করিতে হয়) তাহা! কথিত হইতেছে ।--সাঁধক প্রথম দিনে উদ্ধাপাদ ও 

অধঃশির] হইয়। ক্ষণকাল থাকিবে, অর্থাৎ ভূমিতে শিরঃস্থাপন করিয়া 

হস্তদ্বয় ্বার। কটি অবলগ্বন করতঃ বাহুমূল হইতে কুর্পর ( কনুই) পর্য্যস্ত 

উভয় বাছ ও উভয়. স্বপ্দ্বারা এ আশ্রয় করিয়া অধঃশিরা 
হইবে $৮১॥ 
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ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদিধিকমভ্যসেচ্চ দিনে দিনে । 

বলিতং পলিতং চৈব ষগ্মাসোর্দং ন দৃশ্যতে | 
যামমাত্রং তু যে! নিত্যমভ্যসেৎ স তু কালজিৎ ॥৮২॥ 

০ কাগজ মস 

দিনেদিনে প্রতিদিনং ক্ষণাৎ কিঞ্চিদধিকং দ্বিক্ষণং ত্রিক্ষণং এক- 

দিনবৃদ্ধ্যাইভ্যসেদভ্যাসং কুর্ধযাৎ। বিপরীতকরণীগুণাঁনাহ। বলিতমিতি। 

বলিতং চর্শসঙ্কোচঃ পলিতং কেশেধু শোক্ল্যং চ। ষগ্রীং মাঁসানাঁং সমা- 
হাঁরঃ ষণ্মাসং তক্মাদৃর্ঘমুপরি নৈব দৃশ্ঠতে নৈবাঁবলোক্যতে ৷ সাধকম্ত 

দেহ ইতি বাক্যাধ্যাহাঁরঃ। যন্ত্র সাধকো! যাঁমমাত্রং প্রহরমাব্রং নিত্য- 

মভ্যসেৎ স তু কালজিৎ্কাঁলং মৃত্যুং জয়তীতি কালজিন্মত্যুজেত। ভবেৎ। 

এতেন যোগন্ত গ্রারন্ধকর্ম প্রতিবন্ধকত্বমপি স্থচিতং। তছুক্তং বিষুধর্শে । 

শ্বদেহারস্তকন্তাঁপি কর্ণঃ সংক্ষয়াবহঃ। যো যোগ: পৃথিবীপাল শৃণু 
তস্তাঁপি লক্ষণমিতি । বিদ্যারট্যরপি জীবন্ুক্তাবুক্তং। যথ' প্র।রন্ধকর্ম্ম- 

তত্বজ্ঞ!নাত্প্রবলং তথ] তশ্মাদপি কর্্মণে। যোগাভ্যাসঃ প্রবলঃ। অতএব 

এই বিপরীতকরণী ক্রমশ বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রথম দিনে এক- 

ক্ষণ, দ্বিতীয় দিনে দ্বিক্ষণ এবং তৃতীয় দিনে ত্রিক্ষণ, এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

করিয়! প্রতিদিন এই যোগ সাধন করিবে । ছয়মাস পর্য্যন্ত এই বিপ- 
রীতকরণী সাধন করিলে তাহার শরীরে চর্ম শৈথিল্য বা কেশের 

পক্কতা দৃষ্ট হয় না। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক প্রহর কাল এই বিপ- 
রীতকরণী করিতে পারে, সেই সাধক কালমৃত্যু জয় করিতে পারে, অর্থাৎ 

তাহার মৃত্য হয় না। ইহাতে জান। যাইতেছে যে, যোগাভ্যাস করিলে 

প্রারন্ধ কর্ম্েরও নিবৃত্তি হয়। বিফুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, “যে যোগে 

শ্বদেহারভ্তক কর্মের ক্ষয় হয়, হে রাজন! সেই যোগের লক্ষণ বপি- 
তেছি শ্রবণ কর" বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর জীবন্ুক্িপ্রসঙ্গে বলিদ্াছেন, যেমন 

প্রারন্ধ কর্ম তত্বজ্ঞান হইতে প্রবল, সেইরূপ প্রারন্ধ কর্ম হইতে যোগা- 
ভ্যাস বলবান্। অতএব উদ্বালক ও রীতহব্যাঁদি নামক যৌগীর। যে, 
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অথ বজোলী। 

স্বেচ্ছয়া বর্তমীনোহপি যোগোক্নিয় মৈর্বির্িন। | 
বজ্রোলীং যো বিজাঁনাতি স যোগী সিদ্ধিভাীঁজনম্ ।৮৩॥ 
তত্র বস্তদ্বয়ং বক্ষ্যে ছুল্ভং যন্ত কম্তচি। 

ক্ষীরং চৈকং দ্বিতীয়ং তু নারী চ বশবত্তিনী ॥ ৮৪॥ 
শে পপ পা পপ জপ ০ জা শপ পপ ৬৭ ক পপি 

যোগিনামুদ্বীলকবীতহব্যাদীনাঁং স্বেচ্ছয়া দেহত্যাগ উপপদ্যত ইতি। 

ভাগবতেইপুযক্তং । দেহং জহ্াঁৎ সমাধিনেতি ॥ ৮২ ॥ 

বজ্রোল্যাং প্রবৃত্তিং জনয্লিতুমাদৌ। ততৎফলমাহ স্বেচ্ছয়েতি । যৌই- 

ভ্যাসী বজ্রোলীং বজ্রোলীমুদ্রাং বিজানাঁতি বিশেষেণ স্বান্থভবেন জ।নাতি 

সযোগী যোগে যোগশান্মে উল্তা যোৌগোক্তান্তিধোগোকৈনিয়মৈত্রক্গ- 

চরধ্যাদিভির্ক্বিনা খতে স্বেক্ষয়! নিজেচ্ছয়! বর্তমানোইপি ব্যবহবন্নপি 

সিদ্ধিভীজনং সিদ্বীনামণিমাদীনাঁং ভাজনং পাঁতং ভবতি ॥৮৩॥ 

তৎ্সাধনোপযোগি বস্তদ্বয়মাহ তত্রেতি। তত্র বজোল্যতভাসে 

বস্তনোদ্বয্ং বন্তৃদ্বয়ং বক্ষ্যে কথয়িষ্যে । কীদৃশং বস্তদ্বয়ং যন্তকম্তচিৎ 
যস্তকস্তাঁপি ধনহীনস্ত ছুল্লভং ছুঃখেন লব্ধ,ং শক্যং ছুঃখেনাপি লব্ব,মশক্য- 

মিতি বা। ছুঃস্তাৎ কষ্টনিষেধয়োরিতি কোশাৎ। কিন্তদ্বস্তয়মি ত্যপেক্ষা- 
পপ শএ পক পা শ িশাী শপেশল ০ শা শপ 

স্বইচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা উপপন্ধ হইতেছে। ভাগবতে ও 

লিখিত মাছে যে, সমাধিদ্বার1 দেহত্যাগ করিবে ॥ ৮২ ॥ 

অনস্তর বজ্োলী মুদ্রা সাপনে লোকের প্রবুন্তি জননার্থ প্রথমে 

বঙ্োলীর গুথ কথিত হইতেছে ।-_যে যোগাভ্যাসী ব্যক্তি বিশেষরূপে 

বজ্জোলী মুদ্রা জানিতে পাত্ধেন, তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত ব্রন্মচর্যযাদি নিয়ম 

পাঁলন ন1 করিয়] স্বেচ্ছাচারী হইলেও অণিমাঁদি অষ্টসিদ্ধিভাজন হইয়া! 

থকেন ॥৮৩॥ 

বঞ্োলী মুদ্রা অভ্যাসে ছুইটী বস্ত বিশেষ উপযোগী । এই বস্তদ্ধয়ই 

সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ছু্লভ, ধনহীন ব্যক্তির! অতি কষ্টে উ! লাভ 

করিতে পায়ে নাঁ। এ বস্তদ্বয়ের মন্তধ্য প্রথম বস্ত ছগ্চ। মেহনালত্তপর 
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মেছনেন শনৈঃ সম্যগৃর্ধাকুঞ্চনমভ্যসেৎ | 
পুরুষোহপ্যথবা নারী বজোলীদিদ্ধিমাপুয়া ॥ ৮৫ ॥ 

বত্বতঃ শস্তনালেন ফুঙৎকারং বজকন্দরে। 

শনৈঃ শনৈঃ প্রকুব্বীত বাযুসঞ্চারকারণাৎ ॥ ৮৬ ॥ 
সপ সপ পপ পপ সপ 

মাহ। ক্গীরমিতি। একং বস্ত ক্ষীরং পানার্থং মেহনানন্তরমিক্ট্রিয়নৈর্ববলয।- 

তদ্বলার্থং ্গীরপানং ঘুক্তং । কেচিন্ত, হভ্যানকালে আকর্ষণার্থমিত্যাহুঃ। 

তন্তান্তর্গতন্ত ঘনীভাবে নির্গমন সম্তবাভিদবুক্তং। দ্বিতীয়ং তু বস্ত বশ- 

বর্তিনী স্বাধীন। নারী বনিতা! ॥ ৮৪ ॥ 

বজ্কোলীমুদ্র।প্রকারমাহ। মেহনেনেত্তি। মেহনেন জ্্ীপঙ্গানস্তরং 

বিন্দৌঃ ক্ষরণেন সাধনভ্তেন পুরুষঃ পুমানথব। না্য্যপি ষোষিদপ শইন- 

্ন্বং সম্যক্ যত্বপূর্বক মুদ্ধাকুঞ্চনমুদ্ধমুপধ্যা কুঞ্চনং মেট্রাকুঞ্চনেন বিন্দো- 

রুপর্ধ্যাকর্ষণমভ্য সেদ্বভ্রোলীমুদ্রাপিদ্বিমাপ্র,য়াৎ সিপ্ধিং গচ্ছেখ্। ॥ ৮৫ ॥ 

অথ বজ্রোল্যাঃ পুর্বাঙ্গ প্রক্রিমাহ। যত্রত ইতি । শম্তঃ প্রণন্তো যে! 

নালস্তেন শস্তনালেন নীনকাদিনির্্নতেন নালেন শটৈনঃ শটনর্বন্নংমন্দং 

যথাগ্নেদ্ধমনার্থং ফুখকারঃ ক্রিয়তে তাদৃশং কী ব্জজকন্দরে মেদ্রুবি- 
পাশ শপ দাশ? | পপ পাপা পপি তা বাশি পাশাপাশি িশিস শপ পাশা পাম্প? শষ পিসি শপ শাশি শী 

সাধক অতি ছুর্ধল হইয়! পড়ে, এ সময় দুগ্ধ পান করিয়া শারীরিক বল।- 
ধান করা! আবশ্তক। আ'র দ্বিতীয় বস্ত বশবর্তিনী স্ত্রী, বশবন্তিনী কামিনী 

ব্যতিরেকে বজোলী মুদ্রা সাধিত হয় না ॥ ৮৪ ॥ 
কি প্রকারে বজোলী মুদ্রা সাধন করিতে হয়, তাহাই কথিত হুই- 

তেছে।-ন্ত্রীনংসর্গের পর বিন্দৃক্ষরণ হইলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই যত্ব- 

পূর্বক অল্পে অল্পে উর্থ আকুঞ্চন করিবে, অর্থাৎ মেড লঙ্কোচনঘ্বার। 
উপরিভাগে বিন্দুর আকর্ষণ অভ্যান করিবে। তাহা হইলেই বজোলী 
মুদ্রা সিদ্ধি হয় ॥ ৮৫ ॥ 

এইক্ষণ বেলী মুভ্রাক পূর্ববঙ্গ প্রক্রিয়া! কথিত হইতেছে ।-_সীদ- 
কাদিতারা নুপ্রশত্ত নল প্রস্তত করিয়া মেই নলঘারা অল্পে অল্পে মেঢু- 
ছিত্র মধো ফুতকার দিবে। যেষন অগ্ষি গ্রজালনার্থ ফুৎ্কার দিতে হয়, 
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বরে বায়োঃ সঞ্চারঃ সম্যপ্জ্বকন্দরে চরণং গমনং তং কারণতিদ্ধেতোঃ 

গ্রকুবর্বীত প্রকর্ষেণ পুনঃ পুনঃ কুববীত। অথ বজোলীসাধনগ্রক্রিয়! | 

সীনকনিম্মিতাং স্সিগ্ধীং মেণ্চ, প্রবেশযোগ্যাং চতুর্দশাঙ্থুলমাত্রাং শলাকাং 
কারয়িত্ব। তল্ত! মেণ্ডে গ্রবেশনমভ্যসেৎ। প্রথমদ্দিনে একাঙ্কুলমাত্রাং 

প্রবেশয়ে। দ্বিতীয়দিনে দ্ব্গুলমাত্রাং তৃতীয়দিনে ত্র্যঙ্কুলমাত্রাং । 
এবং ক্রমেণ বৃদ্ধো দাঁদশাঙ্ুলমা্রপ্রবেশে মেণ্টমার্গ: শুদ্ধো ভবতি। 
পূনস্তাদৃশীং চতুর্দশাঙ্থলমারাং দ্বানুলমা ত্রবক্রা মূর্ধমুখাং কারযিত্বা। তাং 

দ্বাদশান্গুলমাত্রাং প্রবেশয়েৎ | বক্রমৃদ্ধমুখং দ্বাঙ্গুলমাত্রং বহিঃ স্থাঁপ- 
যেৎ। ততঃ স্মুবর্ণকারস্ত অগ্নিধমনসাধনীভৃতনালসদৃশং নালং গৃহীত্ব! 
তদগ্রং মেণ্ প্রবেশিতদ্বাদশ।হুলন্ত নালন্ত বক্রোদ্ধীমুখদ্ধ্যনুলমধ্যে প্রবেশ 

ফুৎকাঁরং কুর্য্যাৎ। তেন সম্যক্ মার্গশুদ্ধির্ভবতি ।, ততো! জলন্ত মেণ্টেণা- 

কর্ষণমভাসেৎ । জলাকর্ষণে পিছ্ধে পুর্বোক্তক্নোকরীত্যা বিন্দোরন্ধকর্বণ- 

সেইরূপ যত্তপুর্বক যাঁহাঁতে লিঙ্গছিদ্র মধ্যে বাঘু প্রবেশ হইতে পারে, 
তাহাই পুনঃ পুনঃ করিবে । বজ্েলী মুদ্রা সাধনের বিশেষ প্রক্রিয়া 

এই যে,-সীসকাদিদ্বারা অতি ম্নিপ্ধ এমন একটি নল প্রস্তত করিতে 

হইবে, যেন সেই নলটি শিশ্ছিদ্রে মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পাঁরে। 

এইরূপ চতুদ্দশান্ুল পরিমাণ দীর্ঘ শলাঁকা। প্রস্তুত করিয়। সেই শকাঁকা 
যাহাতে শিশ্নছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ ভ্যান করিতে 

থাকিবে । প্রথম দিনে এক আঙ্গুল, দ্বিতীয় দিনে ছুই অঙ্গুল, এইরূপে 

এক এক অস্গুল বৃদ্ধি করিয়। দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যস্ত প্রবেশ করিয়া! শিশ্নছিদ্র 

বিশুদ্ধ করিবে, অর্থাৎযাহাতে অনায়াসে শলাকার প্রবেশ ও নির্গম হইতে 

পারে, এইরূপ করিতে হইবে । পুনর্কার রূপ আর একটি চতুর্দশানুল 
পরিমিত নল প্রস্তত করিয়! তাহার তুই অন্গুল বক্র করিবে এবং উক্ত নলের 
সরল দ্বাদশাুল শিক্পমধ্যে গ্রবেশিত করিয়া বক্র হই অস্কুল উর্দধমূখে 
বাছিরে রাখিবে। অআনস্তর স্বর্ণ কারের] যেষন অগ্নি প্রজানলার্থ নল 

প্রস্তুত করে, সেইরূপ ছন্ত একটি নল করিয়! এই নলের 'অগ্রভাগ শিক্ন- 
প্রবিষ্ট উর্ধমুখ বক্র নলের সুখে সংলগ্ন করিয়া অল্পে অল্পে ফুৎকা'র দিতে 
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নারীভগে পতছিন্দুমভ্যাসেনোদ্ধমাহরেৎ | 

চলিতং চ নিজং বিন্দমদ্ধমাকৃষ্য রক্ষয়েহ ॥ ৮৭ ॥ 

এবং সংরক্ষয়েছিন্দুং মৃবতুযুং জয়তি যোগবিত। 
সপ সী পপ ক পপ পপ পসপ ২ 

মভ্যসে। বিন্বাকর্ষণে সিদ্ধে বক্রোলীমুদ্রাসিদ্ধিঃ। ইয়ং জিতপ্রাণটগ্তিব 

সিধ্যতি নান্তস্ত । খেচরীমু্রা প্রাণজয়োভয়সিক্ধৌ তু সম্যক ভবেৎ ৪৮৬৪ 
এবংবজ্রোল্যভ্যাঁসে সিদ্ধে তছত্তরং সাধনমাহ | নারীভগ ইতি । নারী- 

ভগে স্ত্রীযোনৌ পততীতি পতন্ পতংশ্চাসৌ বিন্দুশ্চ পত দ্িনৃস্তং পতদিন্দুং 
রতিক!লে পত্ততং বিন্দুমভ্যাসেন বজ্ঞোলীমুদ্রাভ্যাসেনো্ধমুপর্ধ্যাহরেদা- 

কর্ষয়েৎ। পতনাৎ পুর্বমেব। যদি পতনাতৎ পুর্নবং বিন্দোরাকর্ষণং ন স্তাত্তহি 

পতিতমাকর্ষয়েদিত্যাহ। চলিতং চেতি। চলিতং নারীভগে পতিতং 

নিজং শ্বকীয়ং বিন্দুং চকারাত্ৃদ্রজঃ উর্ধমুপর্ধ্যাক্ৃষ্যান্ৃত্য রক্ষয়েৎ স্বাপ- 

য়েখ॥ ৮৭ 

বজোনীগুণানাহ। এবমিতি। এবমুক্তরীত্যা বিন্দুং যঃ সংরঙ্ষয়েৎ 

থাকিবে । এইরূপ করিলে শিশ্নছিদ্র বিশুদ্ধ হয়। অনন্তর শিশ্নদ্বারা 

জলাকর্ষণ অভ্যাস করিবে, জলাকর্ষণাভ্যাস সিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত গ্রণা- 
লীতে বিন্দুর উর্ধাকর্ষণ অভ্যাস করিতে থাকিবে । এইরূপে বিন্দুর 
উদ্ধাকর্ষণ সিদ্ধ হইলে বজ্রোলী মুদ্রা সিদ্ধি হইল, জান] যাঁয়। যে 
ব্যক্তির সম্যক্ প্রকারে প্রাণায়াম সিদ্ধ হুইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই 
বজে।লী মুদ্রা সাধন করিবে । যেহেতু থেচরী মুদ্রা ও প্রাণায়াম সিদ্ধ 

হইলেই বজ্লী মুদ্র। সম্যক্ প্রকারে পিদ্ধ হইয়া থাকে ॥৮৬ ॥ 

বজ্রোলী মুদ্রাভ্যাস সিদ্ধ হইলে রতিকালে ভ্ত্রীযোনিতে যে বিন্দু 
পতিত হয়, বেলী মুদ্রার অভ্যাস বশত রী বিন্দু আকর্ষণ করিবে । বিন্দু- 
পতনের পুর্বেই আকর্ষণ কর! কর্তব্য। যদি পতনের পৃর্ধে আকর্ষণ 

করিতে না পারে, তবে পতিত বিন্দুও আকর্ষণ করিবে । এইরূপে বিন্দু ও 
রজঃ আকর্ষণ করিয়। ম্বগ্থানে স্থাপন করিবে ॥ ৮৭ ॥ 

যে যোগজ্ সাধক পূর্বোক্ত প্রকারে বজোলী মুদ্রার! বিন্দু রক্ষণ 
চি 
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মরণং বিন্দুপাঁতেন জীবনং বিন্দুধাঁরণাৎ ॥ ৮৮ ॥ 

দ্বগন্ধে! যোগিনো। দেহে জায়তে বিন্দুধাঁরণাঁৎ। 

যাবছিন্দ্ুঃ স্থিরে। দেহে তাঁবৎ কালভন্মং কুতঃ ॥ ৮৯ ॥ 

চিত্তায়ন্তং নৃণাঁং গুক্রং গুক্রায়তং চ জীবিতম্। 
তথ্মাচ্ছুক্রং মনশ্চৈব রক্ষণীয়ং প্রযত্তঃ ॥ ৯* ॥ 

সম্যক্ রক্ষয়েৎ স যোগবিদ্যোগাভিজ্তে। মৃত্যুং জয়ত্যভিভবতি। যতো 

বিন্দোঃ শুক্রম্ত পাতেন পতনেন মরণং ভবতি। বিন্দোদ্ধারণং বিদ্দু- 

ধারণং তন্মাদ্বিন্দুধারণাজ্জীবনং ভবতি। তন্মাদিন্দুং সংরক্ষয়েদিত্য্থঃ 7৮৮॥ 

নুগন্ধ ইতি। যোগিনো বজোল্যাভ্যাসিনে। দেহে বিন্দোঃ শু ক্রস 
ধারণং বিন্দুধারণং তন্মাৎ শ্গন্ধঃ শোভনে। গন্ধো জায়তে প্রাু- 

ভবতি । দেহে যাঁবদ্ধিন্দুঃ দ্িরস্ত(বৎকালভয়ং মৃত্যুভয়ং কুতঃ | ন কুতো- 

২পীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ 

চিত্তায়ভ্তমিতি। হিযন্ান্নণাং গুক্রং বীধ্যং চিত্তীয়ত্তং চিত্তে চলে 
চলত্বাচ্চিত্তে স্থিরে স্থিরত্বাচ্চিত্বাধীনং জীবিতং শুক্রায়ভ্তং শুক্রে স্থিরে 

করিতে পারে, সেই যোগী মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত 

থাকিবে। কারণ বিন্দুপাতেই প্রাণীর মৃত্যু হয়-এবং বিন্দু ধারণেই 
জীবন থাকে? হ্ুতরাং বিন্দু ধারণ করিতে পারিলে অবশ্যই দীর্ঘ জীবন 

হইবে ॥৮৮। 

যোগিগণ বজ্জোলী মুদ্রাপ্রভাবে দেহ মধ্যে বিন্দু ধারণ করিতে 

পারিলে তাহার গাত্রে সুগন্ধ হইয়া! থাকে, আর যাবৎকাল দেহমধ্যে 

বিন্দু রক্ষা! হয়, তাবৎ মৃত্্যুভয় থাকে না। বিন্দুপাত ব্যতিরেকে মরণ 

হয় না, অতএব বিন্দুরক্ষা করিলেই অনন্তকাল জীবিত থাকিতে 

পারে ॥ ৮১৯৪ | ও 

পুরুষের বী্ধ্য চিত্তের অধীন, অর্থাৎ চিত্তচঞ্চল হইলে শুক্র চঞ্চল 
হয় এবং চিত্ত স্থির হুইলে গুক্রও স্থির থাকে। জার মক্ুষ্যের জীবন 
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খতুমত্যা রজোহপ্যেবং বীজং বিন্দুং চ রক্ষয়েৎ। 

মেণ্ডে াঁকর্ষয়েদুর্ধং সম্যগভ্যাসযোগবিৎ ॥ ৯১॥ 
সহজোলিশ্চামরোলির্বজৌল্যা ভেদ একতঃ। 

জীবনাচ্ছুক্রে নষ্টে মরণং শুক্রাধীনং তন্মাচ্ছুক্রং বিন্দুং মনশ্চ মাঁনসং চ 
প্ররুষ্টাদ্যত্বাদিতি গ্রযত্বতঃ রক্ষণীয়মেব । অবশ্তং রক্ষণীয়মিতাখ: | এব- 
শবে। ভিন্নক্রমঃ ॥ ৯* ॥ 

খতুমত্যা ইতি । এবং পুর্নোক্তেনাভ্য।সেন খতুর্বরিদ্যতে যন্তাঁঃ স] 

খতুমতী তন্তা খতুমত্য! খতুগ্গাতায়াঁঃ ছ্িয়ে। রেতঃ নিজং ম্বকীয়ং বিন্দু চ 

রক্ষয়ে। পুর্বোক্তাভ্যাঁসং দর্শয়তি মেণ্েণেতি। অভ্যাসো বজেল্য- 
ভ্যানঃ স এব যোগো যোগসাধনন্বান্তং বেত্বীত্যভ্যানযোগবিৎ মেণ্চেণ 

গুহ্েন্দ্রিয়েণ সম্যগ্যত্বপূর্বকমুন্ধমুপর্ধ্যাকর্ষয়েৎ। রজেো বিন্দুং চেতি 
কর্মাধ্যাহারঃ । অয়ং শ্লোকঃ ক্ষিপ্ুঃ ॥ ৯১॥ 

সহজো ল্যমরোল্যো বিব্ষুন্তয়োর্বজেো লীবিশেষত্বমহ। সহাজোলি- 
শ্েতি। বজ্রোল্যা ভেদে! বিশেষঃ সহজোলিরমরোলিশ্চ। তত্র হেতুঃ 
একতঃ একত্বাদেকফলত্বাদিত্যর্থঃ। একশব্বাপাীৰ হ্রধানাৎ পঞ্চম্যাস্তপিঃ । 

গুক্রের অধীন, অর্থাৎ গুক্রক্ষয় হইলেই জীবন ক্ষয় হইয়া থাকে । আত- 

এব সাধক যত্তপুর্বক মন ও শুক্র ক্ষ! করিবে, অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত- 

চাঞ্চল্য হইয়] শুক্রক্ষয় না হইতে পারে, তাহ! করিবে ॥ ৯০ ॥ 

যোৌগবিণ্ সাধক বজ্বোলী মুদ্রা সম্যক্ অভ্যাস করিয়। খতুমতী, 

অর্থাৎ খতুন্নাত1 কামিনীর শৌণিত ও নিজ শুক্র রক্ষা করিবে। বজ্রোলী 

মুদ্রার অভ্যাস বলে মেদুদ্বার! ও শুক্র শোণিত ভর্ধে আকর্ষণ করিয়। যথ]- 

ক্বানে স্থাপন করিবে ॥ ৯১ ॥ 

.সহজোলী ও অমরোলী নামক ছইট মুদ্রা আছে, এ ছুই মুদ্রাই 

বন্রোলীর গ্রকারভেদ মার। থেহেতু উক্ত মুদ্রাদ্বয়ই বজে।লীর তুল্য ফল 
প্রদান করে? সুতরাং সহজোলী ও অমরোঁলী উভয়ই বজ্েরলীর অবাস্তর 



১৫৪ হঠযোগপ্রদীপিকা। 

জলে শ্রভম্ম নিক্ষিপা দদ্ধগোময়সম্তবম্ ॥ ৯২ ॥ 

বজো লী মৈথুনাদূর্দং স্ত্ীপুংসোঃ স্বাঙগলেপনম্। 
আসীনয়োঃ হৃখেনৈব মুক্তব্যাপারয়োঃ ক্ষণাৎ ॥ ৯৩ ॥ 

সহজোলিরিয়ং প্রোক্ত1 শ্রদ্ধেয়! যোৌগিভিঃ সদা । 
এ্শপাপীিশপ লাল পোশিপিসসি শা শিপ পপসপশ সিল 

সহজোলিমাহ। জলেঘিতি । গে।ঃ বীনা পা দগ্ধানি চ তানি 

গোময়াঁনি চ দদ্ধগোময়ানি তেষু সম্ভব উৎপত্তিরস্ত তদ্দপ্ধগোময়সস্তবং 

শোভনং ভন্ম বিভৃতিঃ তৎ্ জলে তোয়ে নিক্ষিপ্য ভোয়মিশ্রং কৃত্বোত্তরে। 

ত্বরশ্লোকেনাথেতি ॥ ৯২ ॥ 

বজ্রেলীতি। বজ্ঞোলীমুদ্রার্থং মৈথুনং তন্াদুর্সমনস্তরং সুখেটৈবা- 
ননেটনবাসীনয়োরুপবিইয়োঃ ক্ষণীদ্রত্যুৎসবানুক্তস্ত্যক্তে। ব্যাপারে রতি- 

ক্রিয়া বাঁভ্যাং তৌ মুক্তব্যাপারৌ তয়োর্মক্রব্যাগারয়োঃ জী চ পুমাং্চ 

ক্্রীপু'সৌ তয়োঃ স্্রীপুংমোঃ ম্বাঙ্গলেপনং শোভনান্তঙ্গানি শ্বাঙ্গানি মৃদ্ধ 

ললটনেত্রহৃদয়ন্কদ্বতুজাদীনি তেষু লেপনং ॥ ৯৩। 

সহজোলিরিতি। হইয়মুক্তা ক্রিয়। সইজোলিরিতি প্রোক্তা কথিতা 

যোগিভির্ৎগ্তেন্্রাদিভিঃ | কীদৃশী সদ] শ্রদ্ধেয়! সর্ব! শ্রদ্ধাতুং যোগ্য । 
অয়ং সহজোল্যাখ্যে। যোগ উপায়ঃ শুভকর্ঃ শুভ্ভং শ্রেয়ঃ করোতীতি 

লও ক ও কপ পপি সপ পেত সপ সপ শপ পপ পন, পাপা সপ পপি | শম্পার পপ পপ শপ শপ 

বিভেদ মাত্র। সহজোলী মুদ্রা সাধন করিতে হইলে সাধক গোময় 

দগ্ধকরিয়৷ মেই ভন্ম গ্রহণপূর্বক জলে নিক্ষেপ ও জলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া রাখিবে 1৯২ ॥ 

'বজোলী মুদ্রা সাধনার্থ মৈথুনের পর মৈথুন ব্যাপার সমাপন করিয়া 

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ন্থথে উপবেশনপুর্ধক পুর্বারৃত ভন্ম মিশ্রিত জলদ্বার! 
শোভনাঙগ, অর্থৎ মূর্ধা, ললাট, নেত্র, হৃদয়, স্বন্ধ ও ভূজ এই সকল স্থানে 

লেপন করিবে ॥ ৯৩ 

মতগ্চেন্ট্র, প্রভৃতি যোৌগিগণ পুর্বোক্ত ভন্মলেপনাস্ত দির 

সহজোলী মুদ্রা বলিয়! থাকেন। এই মুদ্রা যোগিগণের শ্রদ্ধেয়। উক্ত 
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অয়ং শুভকরো৷ যোগে। ভোগযুক্তোহপি মুক্তিদঃ ॥৯৪॥ | 

অয়ং যোগঃ পুণ্যবতাং ধীরাণাং তত্বদশিনামূ। 
নিশ্দমৎসরাণাং লিদ্ধেন ন তুমত্সরশালিনাম্ ॥ ৯৫॥ 

অথামরোলী। 

পিভোন্বণত্বাৎ গ্রথমান্ধারাং 

বিহায় নিঃলারতয়ান্ত্যধারাং। 

শুভকরঃ। যোগঃ সংহননোপার়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিঘিত্যভিধানাৎ। কীদৃশো। 

যোগঃ ভোগেন যুক্তোহুপি মুক্তিদো মোক্ষদঃ ॥ ৯৪ ॥ 
অয়ং যোগ ইতি অমমুক্তো যোগঃ পুথ্যং বিদ্যতে যেষাং তে পুণ্যবন্তঃ 

স্থক্কৃতিনস্তেষাঁং পুণ্যবতাং ধীরাঁণাঁ ধৈর্য্য বতাং তত্বং বাস্তবিকং পশ্তন্তীতি 

তত্ব্শিনস্তেষাং তত্দশিনাং মৎ্পারাগ্রিক্ষত্ত| নির্মৎসরাত্তেষং নির্মম 
সারাণামন্ত গুণদ্বেষরহিতাঁনাং । মংসরোহন্তগুণদ্বেষ ইত্যমরঃ। তাদৃ- 
শানাং পুংসাং সিধ্যেত্ত সিদ্ধিং গচ্ছেৎ। মতসরশালিনাং মৎ্সরবতাং তু 

ন সিদ্ধেৎ ॥ ৯৫ ॥ 

অমরোলীমাহ। পিত্তোন্বণত্বাদ্িতি। পিত্তেনোণোত্কট। পিত্বো- 

হ্ৃণ] তন্তা। ভাঁবঃ পিতোবখত্বং তন্মাৎ। যথ। প্রথম! পুর্ব] যাদ্নঃ শিবা- 

যোগ সাধারণের শুভ প্রদান করে এবং ভোগ কালেও মুক্তি প্রদ 

হয় ॥ ৯৪ ॥ 

যেসকল সাধক পুণ্যশীল, ধৈর্্যযুক্ত, তত্বদশী ও মাৎসর্যযবিহীন, 

তাহাদিগেরই এই ধোগ সিদ্ধ হয়। আর যাহার মাতসর্যযশালী) অর্থাৎ 

সর্বদা পরগুণে দোষারোপ করে, তাহাদ্দিগের উক্ত যোগসিঘ্ধ হয় 

না ॥'৯৫॥ 

অনস্তর . অমবোলী মুদ্রা কথিত হইতেছে।--শিবান্ু নির্গমনকাঁলে 

পিত্তোন্বণত্ব হেতু প্রথম ধার! এবং নিঃসারত্ব হেতু খন্ত্যধার] পরিত্যাগ 
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নিষেব্যতে শীতলমধ্যধার! 

কাপালিকে খণ্ডুমতেহমরোলী ॥ ৯৬ ॥ 

অমরীং যঃ পিবেন্িত্যং নস্থাং কুর্ববন্ দিনে দিনে । 

বজোলীমভ্যনেৎ সম্যগমরোলীতি কথ্যতে ॥ ৯৭ ॥ 

ঘুনো ধারা তাঁং বিহাঁয় শিবান্ুনির্গমনসময়ে কিঞ্চিৎ পূর্বাং ধারাং 

ত্যক্জ!। নির্গতঃ সারে] যন্তাঁঃ সা নিঃসারা তস্ত। ভাব নিঃসারত! তয়! 

নিঃসারতয়। নিসারত্বেনাস্তযধার। অস্ত্যা চরম যা ধারা তাং বিহায় কিঞি- 

দত্ত্যাং ধারাঁং ত্যক্তা। শীতল পিত্তাদিদোৌষপারত্বরহিতা যা মধ্যধার! 

মধ্যমা ধার! সা নিষেবাতে নিতরাং সেব্যতে? কঠে। যোগবিশেষে! 

মতোইভিমতে। যন্ত স কণমতস্তন্মিন কণ্ঠমতে কাপািকস্তায়ং কাপা- 

লিকস্তশ্মিন কাপালিকে কণ্ঠকাপাঁলিকসশ্প্রদায় ইত্যর্থঃ। অমরোলী 
প্রসিদ্ধেতি শেষঃ ॥ ৯৬ ॥ 

অমরীমিতি । অমরীং শিবান্ু যঃ পুমান্ নিত্যং পিবেৎ। নম্তং 

কুর্ব্বন্ শ্বাসেনামর্ষা ভ্রাণান্তগ্রহণং কুর্বধন্ সন্ দ্রিনেদিনে প্রতিদিনং 

বজ্ে!লীং মেহনেন শনৈরিতি শ্রেকেনোক্তাং সম্যগভ্যসেৎ সাঁইমরো- 

লীতি কথাতে । কাঁপালিটকরিতি শেষঃ। অমরীপাতামরী। নন্তপূর্ব্বিক। 

বঞ্জোল্যমরোলীশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥ 

করিয়া শীতল এবং পিত্বোন্বণত্ব ও অসায়ত্বাঙ্ি দোধ রহিত মধ্যধারা 

সেবা করিবে । থখগুকাপালিক-সম্প্রদায়ে এই 'অমরে।লী মুত্তা প্রসিদ্ধ 

আছে ॥ ৯৬॥ 

সাধক পুরুষ অমরী অর্থাৎ শিবা পান এবং প্র শিবান্থ নাসিকাছার। 

গ্রহণ করিয়। প্রতিদিন পূর্বোক্ত প্রকারে বজ্োলী অভ্যাস করিবে। 
ইহাকেই কাপালিকগণ অমরোঁলী মুদ্রা কহিয়। থাকেন, অর্থাৎ শিবানঘু- 
নন্ত গ্রহণপুর্বক বজ্োলী মুদ্রা করিলেই অমরোলী মুদ্রা হয় ॥ ৯৭ ॥ 
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অভ্যাপান্নিঃস্যতাঁং চীন্দ্রীং বিভৃত্যা সহ মিশ্রয়ে। 

ধারয়েছুতমাঙ্গেষু দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজাঁয়তে ॥ ৯৮। 
পুংসে। বিন্দুং সমাকুঞ্ধ্য সম্যগভ্যাসপাটবাৎ ॥ 

যদি নারী রজে। রক্ষেদঞ্জোল্য। সাঁপি যোগিনী ॥ ৯৯ | 

আভ্যাসাদিতি। অভ্যাসাদমরোল্যভ্যাসান্সিংস্তাঁং নির্গতাং চান্দ্রীং 
চক্্রস্তেয়ং চান্দ্রী তাং চান্ত্রীং সুধাং বিভূত্য1 ভশ্মন] সহ পাঁকং মিশ্রয়েৎ- 
সংযোজয়েৎ। উত্তমালেষু শিরঃ কপালনেত্রস্কন্ধকঠহৃদয়ভুজা দিধু ধারয়েৎ। 
ভন্মমিশ্রিতাং চান্দ্রীমিতি শেষঃ। দিব্যা অতীতানাগতবপ্তমানব্যবহিতবি প্র- 

কুষ্টপদার্ঘদর্শনযোগ্য1 দৃষ্টি্বন্ত স দিব্যদৃষ্টির্দিব্দৃক প্রজায়তে প্রকর্ষেণ 
জাঁয়তে। অমরীসেবনগ্রকাঁরবিশেষাঃ শিবান্ুকল্লাদবগত্তব্যাঃ ॥ ৯৮ ॥ 

পুংসে! বজ্রেলীসাধনমুক্তা নার্ষাস্তদাহ ৷ পুংসে! বিন্দুমিতি | সম্যগ- 
ভ্যাসস্ত সম্যগভ্যসনস্ত পাটবং পটুত্বং তম্মাঁৎ পুংসঃ পুরুষস্ত বিন্দু বীর্ধ্যং 
সমাকুষ্ণ্য সম্যগাকৃষ্য নারী স্ত্রী যদ্রি রজেো। বজৌোল্যা বজ্ঞোলীমুদ্রয়! 

অমরোলী মুদ্রার অভ্যাসবশতঃ নিঃস্যত চান্দ্রী সুধা ভশ্মের সহিত 

মিশ্রিত করিবে, অর্থাৎ শিরঃ, কপাল, নেত্র, স্কন্ধ) ক, হৃদয় ও ভুজা- 

দিতে যে ভন্ম লিপ্ত আছে; তাহার সহিত যুক্ত করিবে । এইরূপ করিলে 

সাঁধক দিব্য দৃষ্টি হইতে 'পাঁরে । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই কালক্রয়ের 

বিষয় অনায়াসে জানিতে পারে । কোনরূপ ব্যবধান ব1 দুরত্বা্দ তাহার 

দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয় না ॥। এই অমরীষেবনের বিশেষ প্রকার শিবাধুকলে 

জানিতে পারিবে ॥ ৯৮ ॥ 

ইতিপূর্বে পুরুষের বজোঁলীমুদ্রাী কথিত হইল; এইক্ষণ স্ত্রীর পক্ষে 

বঞ্জোলীমুদ্রা কথিত হইতেছে।-_বজ্ঞোলীমুদ্রার সম্যক্ অভ্যাঁন পটুতাবশত 

বিন্দু আকর্ষণ করিবে, যদি নারীও প্ররূপ বজ্জোলীমুদ্র। প্রভাবে পতিত ও 

পুংবীর্্যে মিশ্রিত শোণিত আকর্ষণ করিয়া! রক্ষা করিতে পারে, তাহা- 

হইলে সেই স্ত্রী প্রশস্ত যোগবত্তী হুইয়াথাকে ॥ ৯৯। 
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তস্তাঃ কিঞ্িদ্রেজো লাশং ন গচ্ছতি ন সংশয়ঃ। 

তন্যাঃ শরীরে নাদশ্চ 'বিন্দৃতামেব গচ্ছতি ॥ ১৯০ ॥ 
পপ ৭ পা পপ পপ কা সপ সপ 

রক্ষেৎ। সাপি নারী যোগিনী গ্রশস্তযোগবতী জ্ঞেয়া। পুংসেো! বিন্দু- 

সমাযুক্তমিতি পাঠে তু এতদ্রজসে। বিশেষণং ॥ ৯৯ ॥ 

নারীকৃতায়া বজ্জোল্যাঃ ফলমাহ। তস্তা ইতি। তন্তা বজ্ঞোল্যভায 
সনশীলায়। নাধ্য। রজঃ কিঞ্চিৎ কিমপি ম্বল্পমপি নাশং ন গচ্ছতি নষ্টংন 

ভবতি পতনং ন প্রাপ্জোতীত্যর্থঃ। অত্র সংশয়ে! ন সন্দেহো ন। তশ্য। 

নার্ধযাঃ শরীরে নাদশ্চ বিন্দুতামেব গচ্ছতি মুলাধারাহুখিতো। নাদে। 

হৃদ্বয়োপরি বিন্দুভাবং গচ্ছতি বিন্দুন। সহৈকীভবতীত্যর্থঃ। অমৃত- 

সিঞ্চো। বীজং চ পৌরুষং প্রোক্তং রজশ্চ স্ট্রীসমুদ্তবং | অনয়োর্বাহা- 

যোগেন স্থষ্টিঃ সংজায়তে হুণাং। যদ্বাভ্যত্তরযোগঃ স্তাভদ1] যোগীতি 

গীয়তে । বিন্দুশ্ন্দ্রময়ঃ প্রোক্ে। রজঃ হুর্য্যময়ং তথ। | অনয়োঃ সঙ্গ- 

মাদেব জায়তে পরমং পদং। স্বর্গদে! মোক্ষদে। বিন্দুদ্ধধ্মদে। হ্ধর্মদত্তথা। 

তন্মধ্যে দেবতাঃ সর্বান্তিষ্টন্ডে ছুক্মরূপত ইতি ॥ ১০* ॥ 

কোন নারী বজ্রোলীমুদ্রা অভ্যান করিলে তাহার যেরূপ ফল হয়, 

তাঁহ1 কথিত হইতেছে ।_-যে নারী বজ্ঞরোলীমুদ্রা অভ্যাস করিয়াছে, তাহার 

অল্পমাত্র শোণিত৪ নষ্ট হইতে পারে না। ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় 

নাই, আর তাহার শরীরে নাদ বিন্দুত। প্রাপ্ত হয়, মুলাধার হইতে নাদ 
সমুখিত হইয়! হৃদয়োপরি বিন্দুভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিন্দুর সহিত একী- 

ভূত হয়। অমৃত পিদ্ধিতে জান) যায় যে, পুরুষের বীজ এবং স্ত্রীর রজঃ, 

এই উভয়ের বাহাযোগে মহুৃষ্যের স্যষ্টি হয়, আর যখন প্র বীজ ও রজঃ 

এই উভয়ের আস্তরিক যোগ হয়; তখনই মনুষ্য যোগী হইতে পারে । পুরু" 

ষের বিন্দু চন্ত্রময় এবং ভ্ত্রীর রজঃ হূ্ধ্যময়। এই উভয়ের যোগ হইলেই.পরম 

পদ্লাঁভ হয়। এক বিন্দুই স্বর্গ, মোক্ষ, ধর্ম ও অধর প্রদান করে এবং 
এই বিন্দু মধ্ে দেবগণ শুক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন ॥ ১৭৯ ॥ 
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স বিন্দুস্তদ্রজশ্চৈব একীভুয় স্বদেহগে। | 
বজোল্যভ্যাসযোগেন সর্বপিদ্ধিং গ্রযচ্ছতঃ ॥ ১০১ ॥ 
রক্ষেদাকুঞ্নাদূর্ধং যা রজঃ সা হি যোগিনী। 
গতীতাঁনাগতং বেত্তি খেচরী চ ভবেদ্প্রবম্ ॥ ১০২ ॥ 

দেহসিদ্ধিং চ লভন্তে বজোল্যভ্যাসযোগতঃ | 

অয়ং পুণ্যকরে। যোগে! ভোগে ভূক্তেহপি মুক্তিদঃ ॥১০ ৩॥ 

বিন্দুরিতি। স পুংসে বিন্দস্তদ্রজো। নার্য্যারজশ্চৈব বজ্ঞোলীমুদ্রায়! 

অভ্যাসে! বজ্রোল্যভ্যাসঃ স এব যোগস্তেনৈকীভূয় মিলিত্বা স্বদেহগৌ 
স্বদেহে গতৌ সর্বসিদ্ধিং'প্রযচ্ছতঃ দত্তঃ ॥ ১৯১ ॥ 

রক্ষেদ্রিতি। য1 নাধ্যাকুঞ্চনাদ্যোনিসস্কোচনাদুর্ঘমুপরিস্থানে নীত্ব। 
রজো রক্ষেৎ। হীতি প্রসিদ্ধং যোগশাস্ত্রে। সা যোগিন্ত তীতাঁনাগতং 

ভূতং ভবিষ্যং চবস্ত বেত্তি জানাতি গ্বমিতি নিশ্চিতং খেহস্তরিক্ষে 

চরতীতি থেচর্ধ্যন্তরিক্ষচরী ভবেৎ ॥ ১০২ ॥ 

দেহমিদ্ধিমিতি। বজ্তরোল্য।/ অভ্যাসস্ত যোগে যুকিত্ন্মাদেহন্ত 

পিদ্ধিং রূপলাবণাবলবজ্রসংহনত্বরূপাং লভস্তে। অয়ং যোগোবজে।ল্য- 

বঙ্জোলীমুদ্রার সাধন বলে পুরুষের বিন্দু এবং স্ত্রীর রজঃ এই উভয় 
একীভূত হইয়া দেহুগত হইলে সর্বপ্রকার দিব্ধিপ্রদান করিয়! 
থাকে ॥১*১। 

যে নারী যোনিসক্ষোচন দ্বার! উর্ধপ্রদেশে স্বীয় রজঃ প্রস্থাপনপৃর্ববক 
রক্ষা করিতে পারে, সেই নারীকে যোগশান্তে গ্রসিদ্ধা যোগিনী বলিয়। 
কীর্ভন করে । আর সেই নারী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বস্ত সমুদয় 
জানিতে পাঁরে এবং অনায়াসে আকাশমার্গে উখিত হইতে পারে ৪১৯২। 

বজ্োলীমুদ্রার অভ্যাস বলে সাধকের দেেহসিদ্ধি হুয়, অর্থাৎ তাহ।র 

শরীর রূপলাবণ্যসম্পন্ন, বীধ্যযুক্ত ও বজ্জবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে । আন এই 
ন্ 
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অথ শক্তিচালনং। 

কুটিলাঙ্গী কুগুলিনী ভূজঙ্গী শক্তিরীশ্বরী। 
কুণুল্যরুন্ধতী চৈতে শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ 7 ১৪৪ | 
উদঘ।টয়েৎকপাটং তু যথ| কুঞ্চিকয়! হঠাঁৎ। 
কুগুলীম্যা তথা যোগী মোক্ষদবারং বিভেদয়ে ॥ ১৯৫ ॥ 

ভ্যাসযোগহঃ পুণ্যকরোহদৃষ্টবিশেষজনকঃ। কীদৃশো যোগঃ ভুজ্যত 
ইতি ভোগে। বিষয়স্তপ্মিন্ ভুক্েইপি মুক্তিদো! মোক্ষদঃ ॥ ১০৩ ॥ 

শক্তিচালনং বিবক্ষুত্তদুপোদঘা ততয় কুগ্ুলীপর্য্যায়ান্ তয়! মোক্ষবার- 
বিভেদনাদিকং চাহ সপ্তভিঃ। কুটিলাঙ্গীতি। কুটিলাঙ্গী কুগুলিনী ভূজঙ্গী 
শক্তিঃ ঈশ্বরী কুগুলী অরুন্ধতী টচৈতে সপ্ত শব্দাঃ পর্ধযায়বাচক একার্থ- 
ৰবাচকাঃ ॥ ১০৪ । 

উদঘাটয়োদিতি | যথা যেন প্রকাবেণ পুমান্ কুঞ্চিকয়। কপাটার্ঁলোৎ- 

সারণসাধনীনৃতয়। হঠাদ্বলাং কপাটমররমুদ্ঘাটয়েছুৎ্সারয়েৎ। হ্ঠাদিতি 

দেহলীদীপন্তায়েনোভয়ত্র সম্বপ্তে। তথা! তেন প্রকারেণ যোগী 

হঠাদ্ধঠাভ্য।সাং কুগুলিন্তা শক্ত্যা মোক্ষদ্বারং মোক্ষম দ্বারং প্রাপকং 

যোগ সাধকের পুণ্য প্রদ্ধান করে, এই যোঁগে নানাবিধ ভোগ্য বস্ত 
ভোগের পর সাধকের মুক্তিলাভ হয় ॥১০৩॥ 

অনস্তর শক্তিচালন কথিত হইবে, এইক্ষণ শক্তিচালনের উপযোগী 
কুগুলিনী পর্ধযার ও সেই কুণুলীদ্বার৷ মোক্ষত্বার বিভেদনাদি কথিত 

হইতেছে ।--কুটিলাগী, কুগুলিনী, ভূজনী, শক্তি, ঈশ্বরী, কুগুলী ও অক্ু- 
ন্বতী এই সপ্ডশব্ষ একপণ্যারক, অর্থাং উক্ত সপ্$শবই আধারশক্তি কুল- 
কুগডলিনীকে বুঝাইতেছে ॥ ১০৪ ॥ 

: যেমন মন্ুধ্যগণ কুপ্ক! (চাবি ) দ্বার! বল প্রয়োগপূর্বক কাটের 
অর্গল উৎসারিত করিয়া কপাট উন্মুক্ত করিস! থাকে, সেইন্প সাঁধকগণ 
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যেন মার্গেণ গম্ভব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়মূ। 

মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্ছারং প্রস্প্ত। পরমেশ্বরী ॥ ১০৬ ॥ 

কন্দোর্ধং কুগুলী শক্তিঃ সপ্ত মোক্ষায় যোগিনাম্। 

বন্ধনায় চ মুঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি সপ যোৌগবিৎ ॥ ১০৭ ॥ 

ন্ষুয়ামার্গং বিভেদয়েদ্বিশেষেণ ভেদয়েৎ। তয়োর্দমায়ন্নমৃতত্বমেতীতি 

শ্রুতেঃ ॥ ১০৫ ॥ 

যেনেতি । আময়ো৷ রোগজন্যং দঃখং ছুঃখমাত্রোপলক্ষণং তম্মানিরগ তং 

নিরাময়ং ছুঃখমাত্ররহিতং ত্রহ্মাবির্ভাবজনকং স্থানং ব্রন্ধস্থানং ত্রহ্গরন্ধ,ং | 

তন্তাঃ শিখায়। মধ্যে পরমাম্্। ব্যবস্থিত ইতি শ্রতেঃ । যেন মার্গেণ 

সুযুষ্নামার্গেণ গন্তব্যং গমূনার্ধমন্তি তদ্দবারং তগ্ত মার্গন্ত দ্বারং প্রবেশ- 

মার্ঁং মুখেনীস্তেনাচ্ছাদ্য রুদ্ধ পরমেশ্বরী কুগুলিনী । প্রহ্থপ্তা নিদ্রি- 

তাস্তি॥ ১০৬॥ 

কন্দোর্দ ইতি । কুণ্ডলী শক্তিঃ কন্দোর্দে কন্দস্তোৌপরিভাগে যোগিনাং 
মোক্ষায় সুপ্তা মুঢ়ানাং বন্ধনায় সুপ্তা । যোগিনন্তাঁং চালয়িত্ব। মুক্ত! 

ভবস্তি। মঢরান্তদ জা না্বদ্ধাস্তি্স্তীতি ভাঁবঃ। তাং কুগলিনীং যো বেত্তি 

স যোগবিৎ। সর্বেষাং যোগতন্ত্রাণাং কুগুল্যাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥ 
১ 7 পপি প্পীশী সেশন? শি পাস পাপ 

হঠযোগাভ্যাস বলে কুগুলিনী শক্তিদ্বার মোক্ষের দ্বারভূত স্ুযুয়ামার্গীভেদ 
করিবে ॥ ১০৫ ॥ | 

যে সুযুক্নামার্গদ্বার। সর্বহুঃথানর্ধ ব্রন্মস্থান, অর্থাৎ বন্ষগ্রাপ্তির হেতু- 

ভূত ব্রদ্গরন্ধে, গমন করণ যায়, পরমেশ্বরী কুগুলিনী শক্তি মুখদ্বার1 সেই 
স্থযুয়ামার্গ আচ্ছাদন করতঃ নিদ্রিত ভাবে বিদ্যমান আছেন ॥ ১০৬ ॥ 

কুগ্ডলিনী শক্তি সুলাধারের উপরিভাগে যোগিদিগের মোক্ষার্থ এবং 
অজ্ঞদিগের বদ্ধনার্থ নিদ্রিত ভাবে বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ যোগিগণ 

সেই. কুগুলিনীকে পরিচালিত করিয়া! মুক্িপদ পায়, আর অজ্ঞেরা 
তাহাকে জানিতে না পারিয়৷ চিরকাল বন্ধ থাকে । যিনি সেই কুণ্ড- 
লিনীকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ যোগী ॥ ১০৭ | 
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কুণগ্ুলীকুটিলাকারা সর্পবণুপরিকীর্তিতা ৷ 
সা শক্তিশ্চালিত! যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ 
গঙ্গাযমুনয়োশ্মধ্যে বালরগাং তপশ্ষিনীং। 
বলাৎকারেণ গৃহীয়াভদ্বিষ্ঠোঃ পরমং পদমূ ॥ ১০৯ ॥ 

কুণ্ডলীতি। কুগুলী শক্তিঃ সর্পবন্ভুজগবৎকুটিল আক্রারঃ ন্বরূপং যন্তাঃ 

সা! কুটিলাকার! পরিকীন্তিত1 কথিতা যোগিভিঃ । সা কুগুলী শক্তির্েন 

পুংসা চালিত] মূল।ধারাদৃর্ধং নীত। স মুক্তোইজানবন্ধান্গিবৃত্তঃ । অআশ্মি- 

নর্থে সংশয়ো ন সন্দেহে! নাস্তীত্যর্থঃ। তয়োদ্ধমায়ন্নমুতত্বমেতীতি 

অআতেঃ ॥ ১০৮ ॥ 

গঙ্গাযমুনয়োরিতীতি। গঙ্গাযমুনয়োরাধ।র|ধেয়তাবেন তয়োর্ভাবনাদ্গ- 

লায়মুনয়োরভেদেন ভাবনাঘ! গঙ্গাযমুনে ইড়াপিঙ্গলে তয়োন্মধ্যে সুযুয়া- 
মার্গে তপস্থিনীং নিরশনস্থিতেঃ । বালরগ্ডাং বালরগাশব্ বাঁচ্যাং কুগুলীং 

বলাৎকারেণ হঠেন গৃহীয়াৎ। তত্তন্তা গঙ্গাধমুনয়োম্মধ্যে গ্রহণং বিষ্কো- 

হরেব্ব্যাপকন্াত্মনে। বা পরমং পদং পরমপদপ্রাপকং ॥ ১০৯ ॥ 

যোগিগণ কুগুলিনীকে সর্পবৎ কুটিলাকার1 ঘলিয়। থাকেন, অর্থাৎ 

সর্প যেমন কুগুলাকার বক্রভাবে থাকে, কুগুলিনীও সেইরূপ বক্রছাবে 

আছেন । যে সাধক সেই কুগুলিনীকে পরিচালিত করিয়া মুলাধার 
হইতে উদ্ধে নিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পাঁরেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তাহাকে উর্ধে নিতে পারি- 

লেই অযুতত্ব লাভ হয় ॥ ১০৮ ॥ 

ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে স্যুয্ামার্গে তপস্থিনী, অর্থাৎ 
অনশনে অবস্থিত! কুগুলিনী শক্তি বিদ্যমান আছেন, এই কুগুলিনীকে 
যোগিগরণ হঠযোগন্বার! গ্রহণ করিবে, তাহাহইলেই বিষুর পরম পদ 

লাত ভয়, অর্থাৎ ষে ব্যক্তি কুগুলিনীকে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি 

আখ্মতত্ব জানিয়! মোক্ষলাত করিয়। থাকেন ॥১০৯। | 
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ইড়া ভগবতী গঙ্গ। পিঙ্গল! যমুনা নদী । 

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে বালরণ চ কুণ্ডলী ॥ ১১০ ॥ 
পুচ্ছে প্রগৃহ্থ ভূজগীং স্থপণ্তাযুদ্বোধয়েচ্চ তাঁম্। 
নিদ্রাং বিহায় স| শক্তিরূ্ধমুত্তিষ্ঠতে হঠাৎ ॥ ১১১ ॥ 

অবস্থিত চৈব ফণাবতী স। 

প্রাতশ্চ সায়ং প্রহরার্ধমাত্রম্ | 

গঙ্গাধমুনাদ্িপদার্থমাহ। ইড়েতি। ইড়া বাঁমনিঃশ্বাসা নাড়ী ভগ- 

বটতর্্ধ্যাদিসম্পগন গঙ্গ! গঙ্গাপদবাচ্যা পিঙ্গলা দক্ষিণনিঃশ্বাসা যমুনা 

যমুনাশব্ববাচ্য1 নদী ইড়াপি্লয়োর্্মধ্যে মধ্যগতা যা কুগুলী সা বালরও1 
বালরগাশব্বাচয ॥ ১১০ ॥ 

শক্তিচালনমাহ। পুচ্ছে ইতি। স্বপ্তাং নিদ্রিতাং ভূজগীং তাঁং 

কুগুলিনীং পুচ্ছে গৃহীত্বেঘোধয়েৎ প্রবোধয়েৎ স। শক্কিঃ কুগুলী নিদ্রাং 

বিহায় হঠাদুর্ধং তিষ্ঠত ইত্যান্বয়ঃ। এতপ্রহ্যং তু গুরুমুখাদ বগস্তব্যং ॥১১১॥ 
অবস্থিত ইতি । খবস্থিতার্বাক্ স্থিতা মূলাধারস্থিতা ফণাবতী 

ইড়া) অর্থাৎ যাহ হইতে বাম নিঃশ্বাস নিঃম্যত হয়, সেই নাঁড়ীকে 

গা বল! যায় । পিঙ্গলা, অর্থাৎ যাহাদ্বার! দক্ষিণ নিঃশ্বাস নিঃস্যত হয়, 

সেই নাড়ীকে ধমুন। বলিয়! থাকে এবং ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীর 

মধ্যে যে কুগুলিনী শক্তি আছেন, তাহাকে যোগিগণ বালরও। শবে 

কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ 

মূলাধারে ষে ভূজগাঁকার। নিন্দিত কুগুলিনী শক্তি আছেন, যোগ- 
বিৎ সাধক সর্পাকার। কুগুলিনীর পুচ্ছ প্রদেশে গ্রহণ করিয়৷ প্রবোধিত 

করিবে, তাহাহইলে সেই কুগুলিনী শক্তি সহস। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়!] 
উর্ধে, অর্থাৎ ব্রচ্স্থানে উখ্িত হয়েন, ইহাকেই শক্তি চালন বলিয়। 

থাকে, এই শক্তি চাঁলন গুরুর নিকট জানিতে হইবে ॥ ১১১ ॥ 

মূলাধারে যে সর্গাকার। কুগুলিনীশক্তি অধোমুখে অবস্থিতি করিতে- 
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প্রপূর্ধ্য সূর্য7াৎ পরিধানযুক্য। 
প্রগৃহ নিত্যং পরিচাঁলনীয়! ॥ ১১২ ॥ 

উদ্ধং বিত্তিমাত্রং তু বিস্তারং চতুরঙ্কুলম্। 

ভুজনী সা কুগুলী ৃুর্য্যাদাপূর্য্য হুর্য্যাৎ পুরণং কৃত্বা পরিধানে যুক্তিস্তয়] 

পরিধানযুক্ত্য প্রগৃহা গৃহীত্বা। সায়ং স্র্ধ্যাস্তসময়ে প্রাতঃ হুর্ষেযাদয়- 

বেলায়াং নিত্যমহরহঃ প্রহরস্ত যামস্তাঁপ্ধং প্রহরা্ধং প্রহরাদ্ধমেব প্রহরার্ঘ- 

মাত্রং মুহুর্তদ্বয়মাত্রং পরিচালনীয়। পরিতশ্চালগ্লিতুং যোগ্যা। পরিধান- 

যুক্তির৫দেশিকাদ্বোধ্যা ॥ ১১২ ॥ 

কন্দসংপীড়নেন শক্তিচাঁলনং বিবক্ষুরাদ কন্দস্ত স্থানং শ্বরূপং টাহ। 
উদ্ধমিতি। মৃলস্কানাদ্বিতন্তিমাত্রং বিতন্তিপ্রমাণমূর্ধমুপরি নাভিমেণ্টয়ে!. 

র্ধ্যে। এতেন কন্দস্ত স্থানমুক্তং | তথাচোক্তং গোরক্ষশতকে ॥ ভর্ধং 

মেঢাদধে। নাভেঃ কন্দযোনি; খগাওবত। তত্র নাড্যঃ সমুতৎপন্নাঃ সহ- 

আপাং দ্বিসপ্ততিরিতি। যাজ্ঞবন্ধাঃ। গুদাত, ছ্যঙ্গুলাদৃষ্ধং মেঢাত, ছ্বনু 

লাদধঃ। দ্েহমধ্যং তনোর্মধ্যং মনুজানামিতীরিতং। কন্দস্থানং মন্ু- 

ষ্যাাং দেহমধ্যান্নবাঙ্থুলং । চতুরহুলবিস্তারমায়ামং চ তথাবিধং । অণ্ডা- 

ছেন, হুর্য্যনাড়ীদ্বারা পরিপুরণ করিয়৷ পরিধান যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে 

গ্রহণ করতঃ প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে ও সায়ংকালে প্রহরাদ্ধকাঁল পরি- 

চালিত করিবে। পরিধানযুক্তি কাহাকে বলে, তাহা গুরুর নিকট 

জানিতে হইবে ॥ ১১২ ॥ 
কন্দসংপীড়নঘ্বার1 শক্তিচালন বলিবেন, এই অভিপ্রায়ে এইক্ষণ 

কন্দস্থান ও তত্ম্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।-_-নাভি ও মেটের মধ্যে যূলা- 

ধার হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল উর্ধে কন্মস্থান মাছে । গোরক্ষশতকে লিখিত 

আছে যে, মেঢের উর্ধে ও নাভির অধোভাঁগে পক্ষিভিষ্বেরন্তাঁয় কন্দ- 
যোনি আছে, এই কন্দযোনি হইতে দ্বিসপ্ডতি সহজ্নাড়ী সমুৎপন্ন! হই- 
য়াছে। যাঁভ্তবক্য বলেন যে, গুহা হইতে ছুই অঙ্গুলি উপরে এবং মেঢু 

হইতে ছুই অস্কুলি অপোভাগেই মন্ষ্যের শরীরের মধ্য, 'প্র দ্হেমধ্য 
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সছুলং ধবলং প্রোজ্জং বেছ্িতাম্ঘরলক্ষণম্থ ॥ ১১৩॥ 
সতি বজ্ীননে পাঁদো করাভ্যাং ধারয়েদৃদৃঢ়মূ। 
গুল্ফদেশসমীপে চ কন্দং তত্র প্রপীড়য়ে ॥ ১১৪ ॥ 

"কৃতিবদাকারভূষিতং চ ত্বগাদিভিঃ। চতুষ্পদ্রাং তিরশ্চাং চ দ্বিজানাং 

তুন্দমধ্যগমিতি | গুদাদ্যস্ুলোপর্য্েকানুলং মধ্যং তন্মান্নবান্থুলং কন্দস্থানং 
মিলিত্ব। দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণং বিতন্তিমাত্রং জাতং। চতুর্ণামঙ্ুলীনাং সমা- 
হাঁরপ্চতুর্ুলং চতুরনুলপ্রমাণং বিস্তারং। বিস্তারে দৈর্ঘাস্তাঁপ্যুপলক্ষণং | 

চতুরঙ্কুলং দীর্ঘং চ মৃছুলং কৌমলং ধবলং শুত্র“ বেষ্টিতং বেষ্টনাকাঁরীকৃতং 
স্র্ঘরং বন্ত্ং তন্ত লক্ষণং স্বরূপমিব লক্ষণং দ্বরূপং যন্ত তাদৃশং প্রোক্তং 

কথিতং। কন্দস্বরূপং যৌগিভিরিতি শেষঃ 1 ১১৩॥ 

সতীতি । বজ্বীপনে কৃতে সতি করাভ্যাং হস্তাভ্যাং গুল্ফৌ পাদ- 
্রন্থী তয়োর্দেশৌ প্রদেশৌ। তয়োঃ সমীপে গুল্ফাভ্যাং কিঞ্ছিপরি। 
তপ্গ্রস্থী ঘুটিকে গুল্ফাবিত্যমরঃ। পাঁদৌ চরণৌ দৃঢ়ং গাঁঢ়ং ধারয়েৎ 
গৃরীয়াৎ। চকারাদ্ধতাভ্যাঁং পাঁদাভ্যাং তত্র কন্দস্থানে কন্দং প্রপীড়য়েখ 

গ্রকর্ষেণ পীড়য়েৎ। গুল্ফাদুর্ধং করাভ্যাং পাদো গৃহীত্ব! নাভেরধো- 
ভাগে কন্দং পীড়য়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥ 

হইতে নবাঙ্ুল অন্তরে কন্দস্থান আছে, উহা চতুরছ্ুল দীর্ঘ এবং চতুরস্কুল 

বিস্ৃত। আর এ কন্দযোনি পক্ষীর ভিস্বেরস্তাঁয় এবং চর্্মাদিদ্বার। বিভৃ- 

ধিত। চতুষ্পদ পশু ও পক্ষী ইহাদিগের উদ্রমধ্যে কন্দস্থানে আছে। 

গুহোর ছুই অনল উপরে এক অন্ুল মধ্য এবং মধ্য হইতে নবাঙ্গুল কন্দ- 

স্থান, এই সমুদায় মিলিত হুইয়াই দ্বাঁদশান্ুল প্রমাণ হয়। ইহার দৈর্ধ্য 

ও প্রশ্থে চারি অঙ্ুল প্রমাণ, উহ! অতি কোমল ও শুক্লবর্ণ। এই কন্দ- 

স্থান বেষ্টিত বন্তরের স্তায় লক্ষ্য হয় ॥ ১১৩ 
মাধক বজ্করাসন বন্ধ করিয়। উভয় হস্তদ্বারা গুল্ফ প্রদেশের 

সমীপে পাদদ্বয় দৃঢ়ক্ূপে ধারণ করিবে। অনস্তর গৃহীত পাদঘয়ঘার! 

কনস্থানে পীড়ন করিবে, অর্থাৎ গুল্্ফের উপরিভাগে পাদঘয় ধারণ 
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বজ্তাসনে স্থিতো যোগী চালক্লিত্বা চ কুণগুডলীম্। 
কুর্ধযাদনস্তরং ভন্ত্রাং কুগ্ডুলীমাশু বোধয়েত ॥ ১১৫ ॥ 
ভানোরাকুঞ্চনং কুর্য্যাৎ কুগুলীং চালয়েত্ততঃ | 

ম্বভ্যুবক্ত গতস্যাপি তম্ত মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ১১৬ ॥ 

বজ্কাসন ইন্তি। বজাসনে স্থিতো যোগী কুগুলীং চালয়িত্বা শক্তি- 

চালনমুদ্রাং কৃত্বেতার্থঃ॥। অনস্তরং শক্তিচালনানস্তরং ভন্ত্রাং ভস্ত্রাখ্যং 

কুম্তকং কুর্দযাৎ।. এবংরীত্যা কুগুলীং শক্তিমাশ্ড শীঘ্বং বোধয়েতপ্রবুদ্ধাং 

কুর্যাৎ । বজ্রানে শক্তিচাঁলনন্ত পুর্ব বিধানেইপি পুনর্ধজ্বাসনো- 

পাদনং শক্তিচালনানভ্তরং ভন্ত্রায়াং বজ্রাসনমেব কর্তব্যমিতি নিয়- 

মার্থং ॥ ১১৫ ॥ ূ 

ভানোরিতি । ভানোর্নাভিদেশ্থম্ত স্্যন্তাকুঞ্চনং কুর্যযাৎ। নাতেরা- 

কুঞ্চনেটনব তস্তাকুঞ্চনং ভবতি । ততো ভানোরাকুঞ্চনাৎ কুগুলীং শক্তিং 

চাঁলয়েৎ। মৃত্যোর্বন্তং মুখং গতন্তাপি প্রাপ্তভাপি তন্ত পুংসে। মৃত্যু- 
ভয্নং কালভয়ং কৃতঃ। ন কুতোইপীত্যর্থঃ 1 ১১৬ ॥ 

করিয়। সেই পাদদ্বয়ার! নাড়ীর 'অধোভাগে কন্দস্থান পরি পীড়িত 

করিবে ॥ ১১৪ 

যেগী ব্যক্তি বস্রাপনে অবস্থিত হুইয়! শক্তিচালন মুদ্রান্থার কুণ্- 
লিনীকে পরিচালিত করিবে । অনস্তর ভন্ত্রাখ্য কুন্তক করিবে । এইরূপ 
রীতি অনুসারে কুগুলিনী শক্তিকে শীপ্র প্রবোধিত করিতে হুইবে। 

শক্তি চালনাতে বজ্র(সনের বিধান আছে, এইস্থলে তস্ত্রাখ্য কুস্তকেও 
বজাসন করিবে, ইহাই জান! যাইতেছে ॥ ১১৫ ॥ 

সাধক নাভিদেশস্থ হুর্যের আকুঞ্চন করিবে । নাভির আকুঞ্চনেই 
নাভিদেশস্থ হুর্ষ্যের আকুঞ্চন হয়। অনন্তর শক্তিচালন মুদ্রাত্বার .কুল- 

কুগলীকে প্রবোধিত করিবে, এইরূপ করিতে পারিলে সেই ব্য 
মৃত্যুমুখে.পতিত হইলেও তাহার মৃত্যু ভয় থাকে না ॥ ১১৬৪ 7 
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মুহুর্তদ্য়পর্য্যন্তং নির্ভয়ং চালনাদসৌ। 
উদ্ধমাকৃষ্যতে কিঞ্চিৎ হুযুন্নায়াং সমুদগত1 ॥ ১১৭ ॥ 

তেন কুগুলিনী তশ্যাঃ হুষুন্বায়। যুখং গ্রুবস্। 

জহাতি তম্মাত্প্রাণোহয়ং সুযুদ্নাং ব্রঙ্গতি স্বতঃ ॥ ১১৮ ॥ 

তন্মাৎ সঞ্চালয়েলি ত্যং সুখ গামরুন্ধতীম্। 

তম্তাঃ সঞ্চালনেনৈব যোগী রোগৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১৯ ৪ 

মুহূর্তদ্বয়মিতি । মুহর্তয়োদ্বয়ং যুগ্মং ঘটিকাচতুষ্টয়াতমকং তৎপর্ধ্যস্তং 
তদ্বধি নির্ভয়ং নিঃশক্ষং চালনাদসৌ শক্তিঃ সুযুন্নায়াং সমুদগত। সভী 

কিঞ্িিদুর্ঘমাকৃষ্যতে আক্ুষ্টী ভবতি ॥ ১১৭ ॥ 

তেনেতি। তেনোর্ধমাকর্ষণেন কুগুলী তশ্াঃ প্রসিক্গায়াঃ ছুষুমায়! 

মুখং গ্রবেশমার্গং ্রবং নিশ্িতং জহাতি ত্যজতি। তল্মান্গ্রত্যাগাদয়ং 
প্রাণবায়ুঃ ব্বতঃ শ্বয়মেব স্ুযুয্রাং বজতি গচ্ছতি। ন্ুযুক্জামুখাৎ প্রাগেব 

কুগুলিন্। নির্গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৮ ॥ 

তম্মাদিতি। যন্মাচ্ছক্তিচালনেন প্রাণঃ সুযুন্নীং ব্রজতি তন্মাৎ সুখেন 

ুপ্ট। সুখন্ুপ্ত। তাং সুথস্গামরুন্ধতীং শক্তিং নিত্যং প্রতিদিনং সঞ্চালয়েৎ 

সম্যক্ চালয়েৎ। তনম্তাঃ শক্তেঃ সঞ্চালনেনৈব সঞ্চালনমাত্রেণ যোগী 

রো্টগঃ কানশ্বানজরাদিভিঃ প্রমুচাতে প্রকর্ষেণ মুক্কো ভবতি ॥ ১১৯ ॥ 
পাপা পপ 

ছুই মুহুর্ত, অর্থাৎ চারি ঘটিক। পধ্যন্ত শক্তিচালন করিলে কুগলিনী 
শক্তি সুযুমামার্গে গমন পূর্বক উর্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১১৭ & 

কুগুলিনী উর্ধে আকৃষ্ট হুইয় মুবুগার মুখ পরিভ্যাগ করেন এবং 
ঘখন কুণ্ডালনীশক্জি নুষুক্ামুখ ত্যাগ করেন, তখনই প্রাণ সেই মারধর! 
যু] মধ্যে গমন করিয়া থাকে ॥ ১১৮৪ 

যেহেতু শক্তিচালনদ্বারা প্রাণ ম্বযুধামুখে প্রবেশ করিতে পায়ে, 

অতএব গুতিদিন কুণওলিনীকে পরিচালিত করিবে। এই শক্তিকে পরি- 
চালনা করিলে যোগী ব্যক্তি কাদশ্বাসাদি রোগ হইতে মুক্ত হইসে 

পায়ে । ১৯৯॥ 

২২. 
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যেন সঞ্চালিত শক্তি মন যোগী দিদ্ধিভাঁজনম্ । 
কিমত্র বহুনোক্তেন কালং জয়তি লীলয়! ॥ ১২০ ॥ 
ব্রহ্মচর্যারতস্থৈব নিত্যং হিতমিতাশিনঃ | 
মগ্ডলাদ্দৃশ্ঠতে মিদ্ধিঃ কুণগুল্যভ্যাযোপিনহ ॥ ১২১ ॥ 
কুগুলীং চালয়িহ। তু ভস্ত্রাং কুধ্যাঘিশেষতঃ 

যেনেত্তি। যেন যোগিন। শক্তি কুওন। সঞ্চাণিতা স যোগী মিবীনা 
মণিমাদনাং ভাক্রনং গএহ বহি আন্রন্িনর্ণে বহজেন বহু প্রশংমনেন 

কিং। ন কিমপীত্যর্থঃ। কাল মৃত্যুং লীলা আ্ীড়য়ানাগ।(খেটনব জন়- 

ত্যভিভবতীন্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥ 

ব্রদ্মচধ্যেতি | ব্রদ্গচর্ধযং শ্রোত্রাভিঃ সহোপস্থপংযমস্তত্মিন রতম্য তৎ- 

পরস্ত নিত্যং সর্বদা হিতং পথ্যং নিতং চতুর্থাংশবর্ষিতমগ্নীতীতি তন্তু 

কুগুল্যভ্যাঃ শক্তিচালনাভ্যানঃ সএব বোগঃ পোহগ্তাম্তীতি স তথা 

তন্ত মগ্ুডলাচ্চত্বারিংশদিনাঞ্কাদনস্তরং দিদ্ছিঃ প্রাণায়ামনিদ্িদৃষ্তিতে । 

নাসাদক্ষিণমার্গবাহিপবনাৎ শ্রাখণোহতিদীর্ঘকৃতম্চন্দ্রাভঃ পরিপুরিতা- 
সৃততন্ুঃ গ্রাগ্ঘণ্টিকায়াস্ততঃ । ছিত্বা কালবিশালবন্থিবশগংভ্ররন্ধ নাড়ীগতং 

তৎকায়ং কুরুতে পুনর্নবতরং ছিননং প্রুঝং ক্দ্ধবৎ ॥ ১২১। 

কুশডলীমিতি ৷ কুগুলীং চালক্মিত্ব শক্তিচালনং কৃত্বা। অথানস্তরমেৰ 

পিপল পা পাপা শি পাপী আপিল ও শপ শা শাস্পীশ পাপী পচ ০০ আপ এ পপ রা 

পপ আস্পাপগালাা পপ পাপ স্পা সপ 

যে যোগী কুগুলিনী শক্তিকে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি 

অণিমাদি অষ্টনি্ধি ভাজন হইয়! থাকেন! এই বিষয়ে আর অধিক 

বন্তব্য কি আছে, সাক শক্তিতাদনা কহিতে পারিলে নামে মৃত্যুকে 

জয় করিতে পারে ॥ ১১৭ ॥ 
যে ব্যক্তি ব্রঙ্গচর্ধযরত, অর্থাৎ ইঞ্রিয়পংঘম করিম্নাছে, প্রতি দিন 

হিতকর ও পরিমিত আহার করে, অথচ শরক্চালনাপি যোগাভ্যাসে তৎ- 

পর.থাকে, সেই-ব্যক্তির চত্বারংশদ্দিন মধ্যে, প্রাণারামপিদ্ধি দৃষ্ হয়। 

গ্রাথায়াম দিদ্ধ হইলে প্রাণবান্ধু দক্ষিণ নাসিকায় বহিতে থাকে, তাহার 
শরীর চন্দ্রের স্ভায় অমুত পূর্ণ হয় এবং নৃত্তন হইয়! থাঁকে ॥ ১২১ ॥ 



হঠযোগপ্রদীপিকা। . ১৬৯ 

এবমভ্যন্যতে] নিত্যং যমিনে! বযমভীঃ কুতঃ ॥ ১২২ 

ঘ্বাসগ্ততি সহতআ্রাণাং নাঁড়ীনাং মলশোধনে । 
কৃতঃ প্রক্ষালনোপায়ঃ কুগ্ডল্যভ্যমনাদৃতে ॥ ১২৩॥ 

ইয়ং তু মধ্যম! নাঁড়ী দৃটা্যাসেন ফোগিনামৃ। 
ক সপ ০০ 

ভন্ত্রাং ভন্ত্রাখ্য* কুস্তকং কুর্য্যাৎ। নিত্য প্রতিদিনং । এবমুক্তপ্রকাঁরেণা- 

ভ্যশতে। যমিনে! যোগিনো। যমতীর্যমান্য়ং কুতঃ। নকুতোইপীত্যর্থঃ। 

যোগিনে। দেহত্যাগন্ত স্বাধীনত্বাদিতি তাহপর্য্যং ॥ ১২২ | 

দ্বাসপুতীতি ছ্বাভ্য'মধিক৭ সপ্চতিঃ ছ্বানগ্রতিসঞ্খ্যাকাঁনি সহঙ্গাণি দ্বাস- 

গুতিসহজআ্রাণি তেষ।২ং তৎ্সঙ্খাঁকানাং নাঁড়ীন।ং মলশোধনে কর্তবো 

সতি কুগুল্যভ্যসনাচ্ছক্ষিচালনাভ্যাসাদৃতে বিনা কুতঃ প্রক্ষালনোপায়2। 

ন কুতোইপি। শক্তিচালনাভ্যাসেনৈব সর্বাসাং নাড়ীনাং মলশোধনং 

ভবতীত্যভি প্রায়ঃ ॥ ১২৩ ॥ 

ইয়ং ত্বিত। ইয়ং মধ্যম] নাড়ী সুযুঘ্র। খোগিনাং দৃঢ়াভ্যাসেনাসনং 

ত্বক্তিকাদি প্রযণনংযমঃ প্রাণয়াম: মুদ্রা মহামুদ্রাদিক। তৈঃ সরল! খজ্বী 

ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥ 

অভ্যাস ইতি । সমাঁধিনেতরবুত্তিনিরোধরূপেটৈবাগ্র্যেণ মনো 

সাধক ব্যক্তি কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিচ!লত কনিয়। বিশেষরূপে 

তন্ত্রাথ্য কুস্তক করিবে। যেযোগী এইরূপে নিয়ত যোগাভ্যাস করে, 

তাহার যমভয় থাকিতে পারে না। যোগি'দগের দেহত্যাগ স্বাধীন, 

ভাহার। ইচ্ছ। করিলে দেহত্যাগ করিতে পারেন 'এবং ইচ্ছা না হইলে 

চিরকাল এক দেহে জীবিত থাকিতে পারেন ॥ ১২২ ॥ 

শরীরমধ্যে ছিনপ্ুতি সহত্্র নাড়ী আছে । তাহাদিগের শোধন 

করিতে হইলে শক্তি চাঁলন! ব্যতিরেকে মন্ত কোন উপায় নাই, অর্থাৎ 

কুগুলিনী শক্তিকে পারচালিত করিতে পারলেই ধিমপ্ততি সহ নাড়ী 

নির্মল হইয়া! থাকে ॥ ১২৩ ॥ 

যোঁগি ব্যক্তির! সম্যক্ন্ূপে যোগাভ্যাস করিলে শ্বস্তিকাদি আলন, 



১৭৬ হঠযোগপ্রদদীপিক। 

আসনপ্রাণনংযামমুদ্রোতিঃ লরল। ভবে! ১২৪ ৪ 

অভ্যাসে তু বিনিদ্রাণাং মনো ধৃত্বা মমাধিন!। 
রুদ্রোণী বা ঘদ। মুদ্রা ভদ্রাং লিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ১২৫ ॥ 

রাঁজযোগং বিনা পৃথী রাজযোগং বিনা নিশা । 
পা রর শী পপ 

ধৃত্বান্তঃকরণং ধারণানিষ্ঠং কৃত্বাভ্যামে মনঃ স্থিতৌ যত্বে বিগত নিদ্র! 
যেষাং তে তথা তেষাং। নিদ্রাপদমালস্তোপলক্ষণং । অনলপানামিত্যর্থঃ। 

রুদ্রাণী শাস্তবী মুদ্রা বা অথব। পরান্ত। উন্যন্তার্দিক ভদ্র।ং শুভাং সিদ্ধিং 

যোগদিদ্ধিং প্রযচ্ছতি দদা(ত। এতেন হঠযোগোপকারকে। রাজযোগঃ 

প্রো ॥ ১২৫) 

রাজযোগং বিন! আপসনদীনাং বৈষর্যমৌপচ্রিক্লেষেণাহ | রাজ- 

যোগমিতি। বৃত্তান্তরনিরোধপৃব্বকা ম্মগোরধারাবাহিকনির্বিকল্পকবৃত্তী 

রাজযোগঃ । হঠং বিন। রাজযোগ ইত্যত্র সুচিতস্তৎ্সাঁধনাভ্যাসেো ব। 

তং বিন৷ তমূতে পৃথথীশব্দেন স্থৈর্যযগুণঃ রাজযোগাদাসনং লক্ষ্যতে । রাজ- 

যেগং বিনা পরমপুকুষার৫থফলামিদ্ধেরিতি হেতুরগ্রেইপি যোজনীয়ঃ। 

রাজযোগং বিন। নিশেব নিশা কুম্তকে। নরাজতে নিশায়াং প্রায়েণ 

প্লাজজনসঞ্চারা গীবাৎ। নিশাশবেন প্রাণসঞ্চারাভাবলক্ষণঃ কুস্তকো! 
পাপ পাপ পপর ০ পর তা অপ ০৯৮ ১ ০০ সপ ৫ পপি পাপা আশ পিল জল পপ আপি ০ এ পাবা পাপা শপ পি পি শী পি? আস 

গ্রাণায়াম এবং মুদ্রদ্বার। তাহাদিগের মধ্যম1 নাড়ী স্রষুয়] সরলত। প্রাপ্ত 

হয়, সুযুয়! সরল হইলেই প্রাণবায়ু তাহার মধো সহজে গ্রবেশ করিতে 

পারে, ভাঁহাহইলেই সাঁধকগণ ও অমর হইর1 থাকে ॥ ১২৪ ॥ 

সম!ধি, অর্থাৎ ইতরবৃত্তি নিরোধরূপ একা গ্রতাদ্বার। মনকে ধারণা- 

নিষ্ঠ কপির যোঁগাভ্যানে মনের শ্থিরসিদ্ধি বিষয়ে যত্ব করিলে আলন্ত- 

বিহীন যোগদিগের শান্বী সুদ্রঃ অথব! 'ন্তান্ মুদ্র| সকল উত্তম যোগ- 

সিদ্ধি গরদান করে ইহাতে হঠযে'গোপকারক রাজযোগ উক্ত হইল ॥১২৫৪॥ 

রাজযোগ ব্যতিরেকে আমনাদি বিফল, অন্তান্য বৃত্তিনিরো ধপুর্ব্বক 

আত্মগোচরীভূত যে ধারাবাহিক নির্কিকল্পকবৃত্তি তাহাই রাঁজাধাোগ। 
যেমন রাজা বতিরেকে পৃথিবীতে নানাপ্রকাঁর উপগ্রব হ্ইয়! থাকে। 
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রাজযোগং বিনা মুত্র! বিচিত্রাপি ন শোভতে ॥ ১২৬৪ 

মারুতন্ত বিধিং সর্ববং মনোযুক্তং নমভ্যসেত। 

ইতরত্র ন বর্তব্যা মনোবৃত্তিশ্মনীষিণ। ॥ ১২৭ ॥ 

লক্ষ্যতে । রাজযোগং বিনা মুদ্রা মহামুদ্রাদিরূপা বিচিত্রাপি বিবিধাঁপি 

বিলক্ষণাপি বা ন রাজতে ন শোভতে । পক্ষান্তরে । রাজ নৃপস্ত 

যোগে রাঁজধোগে। রাজসম্ন্ধঘ্তং বিন! পৃর্থী ভূমির্ন রাজতে । শান্তারং 
বিনা ভূমৌ নানোপদ্রবসস্ভবাৎ। বাজ চন্ত্রঃ। ঘোমোহম্মীকং ত্রাগ্ম- 
ণানাং রাজেতি শ্রতেঃ। তন্ত যোগং সন্বন্ধং বিনা নিশ। রাত্রির্ন 

রাজতে । রাঁজযোগং বিনা নৃপসন্বন্ধং বিনা মুদ্রা রাঁঞ্ভিঃ পত্রেধু ক্রিয়- 

মাণশ্চিহৃবিশেষঃ। বিচিরাপি। পৃর্থীপক্ষে রত্বাদিজনকত্বেন বিলক্ষণাপি। 

নিশাপক্ষে গ্রহনক্ষত্রাদিঠির্বিচিত্রাপি। মুদ্রাপক্ষে রেখাভির্দিচিত্রাপি 

ন রাজতে ॥১২৬ ॥ 

মারতস্তেতি। মারুতস্ত ব'য়োঃ সর্বং বিধিং কুগ্তকমুদ্রাভিধানং 

মনোঁযুক্তং মনসা! যুক্তং সমভ্যসেৎ সম্যগভাদেৎ। মনীষিণ। বুদ্ধিমত1 
পুংসা ইতর মারুতন্ত বিধেরন্তশ্মিন বিষয়ে মনোবৃতিদ্নসো বৃত্তিঃ 
প্রবৃত্বিরে্ন কর্তবা! ন কার্ধ্যা ॥ ১২৭ ॥ 

দুতরাং পৃথিবীর শোভা হয় না, চন্দ্র বাতিরেকে রাত্রি শোনা পায় ন! 

এবং রাজ] ব্যতিরেকে মুদ্রা, অর্থাৎ রাঁজপরিকল্িত চিহ্ন বিশেষের কোন 

আদর থাকে না। সেইরূপ উক্ত রাঁজযোগ ব্যতিরেকে কোন প্রকার 
আননের ফল হয়না, কুস্তক সিদ্ধ হয়না এবং নানাপ্রকার মুদ্রাও 

কোন কার্যকারী হইতে পারে না॥ ১২৬। 

মনোযুক্ত হইর়। প্রীণায়ামাদির রছ বিধান করিবে, অর্থাৎ সাধকগণ 
একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াদি সাধন করিবে । অতএব বুদ্ধিমান সাধকগণ 

প্রাণায়ামাদি সাধন কার্যে মনে! নিবেশ করিবে, অন্ত কোন বিষয়ে 

মনে নিবেশ করিবে না ১২৭॥ 
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ইতি মুদ্র৷ দশ প্রোক্তা আদিনাখেন শল্তুনা। 
একৈকা তান্ব ষমিনাং মহাসিদ্ি প্রদায়িনী ॥ ১২৮ ॥ 
উপদেশং হি সুদ্রাণাং যে। দতে সান্প্রদায়িকম্। 

স এব শ্রীগ্তরুঃ স্বামী সাক্ষাদ্দীশ্বর এব সঃ ॥ ১২৯ ॥ 
তশ্ত বাক্যপরে। ভূত্ব। মুদ্রাভ্যাসে সঙগাহিতঃ | 

মুদ্রা উপসংহরতি। ইতীতি। আদিনাখের সর্ষেশ্বরেণ শত্ৃনা শং 
স্থখং ভবত্যত্মাদিতি শভ়ুন্তেন। ইত্যক্তরীত্যা দশ দশসঙ্যাক। মুদ্রঃ 

প্রোক্তাঃ কথিতাঃ। তান্থ মুদ্বান্থ মধ্যে এটৈকাপি প্রত্যেমকপি যাকা- 

চন মুদ্রা যমিনাং যমবতাং যোগিনাং মহাসিদ্ধিপ্রদায়িন্তণিমাদি প্রদাত্রী 

বা ১২৮॥ 

মুদ্রোপদেই্টারং গুরুং প্রশংসতি । উপদেশমিতি । যঃ পুমামুদ্রাণাং 

মহামুদ্রাদীনাং সংপ্রদায়াদ্যোগিনাং গুরুপরম্পরারূপাদাগতং সাংপ্রদ! 

ফিকমুপদেশং দত্তে দর্াতি। স এবন পুমানেব শ্রীগুরুঃ শ্ীম।ন্ গুরুঃ 

সর্বগুরুভ্যঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। স্বামী গ্রভূঃ স এব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর 
এব সঃ। ঈশ্বরাভিন্ন এব স ইত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥ 

তন্তেতি। তত্ত মুদ্রীণামুপদেষ্গুরোর্বাক্যপরো৷ বাক্যমাসনকৃত্ত- 
কাদ্যনুষ্ঠানবিষয়কং যুক্তাহারবিহারচেষ্টাদিবিষয়কং,চ তশ্মিন্ পরস্তৎপরঃ 

তৎপরশ্ঠাদরবান্। খআদরশ্চ বিহিততপঃকরণং তৃত্বা সভূয় মুদ্রাণাং 

সর্বমঙ্গলপ্রদ আদিনাথ ঈশ্বর পূর্বোক্ত প্রকারে দশবিধ মুদ্রা কহিয়া- 
ছেন। উক্ত দশমুদ্রার মধ্যে এক একটি যুদ্রাও যোগী সাধকদিগের 

অণিমাদি অই্টসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে । ১২৮॥ 

যিনি গুরুপরম্পর! গ্রাপ্ট মুদ্রার উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই 

শ্রীগুরু, অর্থাৎ সর্ধগুরুত্রেষ্ঠ, তিনিই গ্রভু এবং তিনিই ঈশ্বর 1১২৯ 

_ যেব্যক্তি পৃর্নোক্ত উপদেই্৷ গুরুর বাক্যান্ছসারে আসন, প্রাণায়াম ও 

যুক্ত আহার বিহারাদিতে তৎপর হইয়। পুনঃ পুনঃ মহামুদ্রাদদির অভ্যাসে 
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অশিমাদিগুণৈঃ সার্ধং লভতে কালবঞ্চনম্ ॥ ১৩৭ ॥ 

ইতি শ্রীস্বআ্ারামযে গীন্দ্রবিরচিতাঁয়াং হঠ প্রদীিকাঁয়া 
মুদ্রাবিধানং নাম তৃতীয়োপদেশঃ ॥ ৩ ॥ 

চা 

এস 
সাপ পপ ১ 

আআ টিটি 
শী পপ 

শপ চো 

মহামুদ্রাদীনামভ্যানঃ পোনঃ পুন্তেনাবর্তনং তশ্মিন্ মুদ্রাত্যাসে সমাহিতঃ 
সাবধান পুরুষোংণমাদিগুণৈরণিমাদিপিদ্ধিভিঃ সার্ধং সাকং কালন্ত 
মুত্যোবিধনং প্রতারণং লভতে প্রারপ্ধোতি ॥ ১৩০ ॥ 

ইতি শ্রীহঠপ্রীপিকাব্যাথ্যায়াং ত্রদ্গানন্দরূতায়াং জ্যোত্ঙ্গাভিধায়াং “ 

মুদ্রাকথনং নাম তৃতীয়োপদেশঃ ॥ ৩ ॥ 

সা কপ স্পা 

যত্বধান্ হয়েন, তিনি অণিমাণি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়। মৃত্যুকে জয় 
করিতে পারেন ॥ ১৩৭ | 

ইতি তৃতভীয়োপদেশঃ ॥ ৩ ॥ 



চতৃর্ধোপদেশঃ | 

নমঃ শিবায় গুরবে মাদবিন্দুকলাত্মনে | 
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥ ১॥ 

গ্রথমদ্থিতীয়তৃতীয়োপদেশোক্তানামাননকুস্তকমুদ্রাণাং ফলভৃতং রাজ. 
ঘযোগং বিবঙ্ষুঃ স্বযারামঃ শ্রেয়াংমি বহুবিপ্রানীতি তত্র বিঙবাহুণ্যস্ত 

সম্তবাত্তন্গিবৃতয়ে শিবাভিন্গুরুনমস্কারাম্মকং মঙ্গলমাচরতি নম ইতি। 

শিবায় সুথরূপায়েশ্বরাভিননাঁয় বা। ততুক্তং। নমন্তে নাথ ভগবন্ শিবায় 

গুরূপিণ ইতি। গুরবে দেশিকায় যন্ধা গুরবে সর্ধান্ত্যামিতয়। নিখিলো- 

পদে শিবায়েশ্বরায়। তথা চ পাতঞ্জলহত্ং | স পূর্বেষামপি গুরুঃ 

কালেনানবচ্ছেদীৎ । নমঃ গ্রহ্বীভাবোধস্ত। কীদৃশায় শিবায় গুরবে নাদ- 
বিনদুকলাখ্মনে কাংসুধন্টানির্ধাদ বদর নাদঃ। বিন্দুরমুত্থারোত্বরভাবী 

ধ্বনি । কল! নাদৈকদেশন্ত। আত! দ্বরূপং যন্ত সতথা তট্মৈ। নাদ- 
বিদ্দুকলাত্মনা বর্তযাঁনায়েত্যর্থঃ। তত্র নাদবিন্দুকলাম্মনি শিবে গুরে। 
নিত্যং প্রতিদ্রিনং পরায়ণোংবহিতঃ পুমান। এতেন নাদানুসন্ধানপরা- 

যণ ইত্যুন্তং পূর্বপাদেন গুরুশিবয়োরভেদণ5 হুচিতঃ | অঞ্জনং মায়ো- 
1ঃওসকারর রাস ওরস সমস 

স্বাস্থারাম যোগী প্রথম, দ্বিতীয় ৪ তৃতীয় উপদেশে যে নকল আমন 

কুস্তক ও মুদ্র বলিয়াছেন, এইক্ষণ সেই সকল আসনাদির ফলম্বন্প 
রাজযোগ বলবেন, কিন্তু গুভকার্ধে; অনেক প্রকার বিদ্ষের সম্ভব আছে। 

অতএব বিস্ব নিবারণার্থ শিবরূণী গুরুর নমস্কারাত্বক মঙ্গলাচয়ণ করিতে- 

ছেন ।- যিনি শিব, অর্থাৎ স্খন্বরূপ ও ঈশ্বর, সেই সর্বান্তর্যামী সর্বেগ- 

দ্বেশক গুরুকে নমস্কার করি। পাতঞলহুন্বে লিখিত আছে যে,'তিনি 

কালানবছ্ছিনন প্রযুক্ত পূর্বতনদিগের ও গুরু। ইনি নাদ, বিন্ু ও কলা 

স্বরূপে বর্তমান আছেন । যে সাধক উক্তরূপ ঈশয়াছিঙলন শিবনপী 
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অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি সমাঁধিক্রমযুততমম্। | 
০১১০ পিস ০ ৮ ৭৮ 4 সাপ পাচ পসপস্পাালপ 7 ৮০47 ৮০৮ পপি ই শি্পিশশ্ীপীী শশী শশী আশি ০ এ, পল, এত পি আও এ - স্ পাপা 

পাধিস্তপ্রহিতং নিরঞ্জনং গুদ্ধং পদ্যতে গম্যতে যোগিভিরিতি পদং ব্রহ্ম 

যাতি প্রাপ্পোতি । তথা চ বক্ষ্যতি। নাদানুসন্ধীনসমাধিভাজমিত্যা- 

শদনা ॥ ১ 

সমাধিক্রমং প্রাতজানীতে অথেতি । অথাননকুম্ত কমুদ্র/কথনানস্তর- 

মিদানীমন্মিনবসরে সমাধিক্রমং প্রত্যাহারাদিরূপং গ্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ 

বিবিচ্য বক্ষ্যামীত্যন্থর়ঃ | কীদৃশং সমাধিক্রনং উত্তমং শ্আদিনাথো ক্ত- 

সম্পাদনকোটিসমাধিপ্রকারেষৃত্কৃষ্টং। পুনঃ কীদৃশং শৃহ্্যুং কালং হস্তি 

নিবারয়তীতি সৃত্যান্রং স্বেচ্ছয়। দেহত্যাগজনকং তত্বঞ্জানে দয় ননোনাশ- 

বাসনাক্ষয়েঃ স্থখস্ত জীবন্টুক্তিস্থন্তোপারং প্রাপ্তিগাধনং পুনঃখীদুশং পরং 
ব্রহ্মানন্দকরং প্রারবন্ধকর্ম্মক্ষয়ে সতি জীবত্রহ্গণোরভেদেন।ত্যপ্তিকত্রক্গানন্দ- 

প্রাপ্তিবপবিদেহমুক্তিকরং। তত্র নিরোধঃ সমাধিন! চিত্তন্ত সসংস্কারা- 

শেষবৃত্তিনিরোধে শান্তঘোরমূড়াবস্থানিবৃত্তৌ । জীবন্নেবেহ বিদ্বান্ হর্য- 
শোকাভ্যাং বিমুচ্যত ইত্যাদি শ্রত্যুক্তনির্বিকারত্বরূপাঁবস্থিতিরূপ। জীব- 

গুরুতে নরত মাছেন, তিনি নিরগ্রন পদ, অর্থাৎ পরব্রঙ্গকে লাভ করিয়! 

থাকেন ॥ ১ ॥ 

ইতিপুর্ব্বে আনন, কুস্তক ও মুদ্রা কহিয়াছি, এইক্ষণ বিশেষ বিবে- 

চনাপুর্বক গ্রত্যাহারাপিরূপ সমাধিক্রম কহিতেছি।-_শ্রীনাদিনাথ যত 

গ্রাকার ক্রম কহিয়াছেন, তাহাদ্িগের মধ্যে এই ব্রমই সর্বোৎকৃষ্ট । এই 

সমাধিক্রম মৃত্যুত্ন, অর্থাৎ যিনি উক্ত ক্রমানুসারে সমাধি আশ্রয় করিতে 

পারেন, তাহার মৃত্যু হয় না, তিনি ইচ্ছ1 কাঁরলে দেহ ত্যাগ করিতে 

পারেন । উক্ত সমাধি আশ্রয় করিতে পারিলে তত্বঞানের উদয় হয়, 

তাহাহইলেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়। জীবনুক্তিরূপ স্থখলাভ 

হইন্ছা থাকে ।. আর এই সমাধিক্রম ব্র্ধানন্দ গ্রদ, অর্থাৎ এই সমাধিতে 

প্রারন্ধ কর্ণের ক্ষয় হয়) তাহাহইলেই লীব ও ব্রর্ষের অভেদ জ্ঞান হুইয় 
৮২৩, 
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যৃহ্াদ্ব' চ হুধোপায়ং ব্রঙ্গানন্দকরং পরম ॥২॥ 

নুক্তির্ভবতি । পরমমুক্তিস্ত প্রাপ্তভো গাস্তেধস্তঃকরণ গুণানাং প্রতি প্রসবে- 

নৌপাধিকর্ূপাত্যন্তিকনিবৃন্তাবাত্যস্তিকং ম্বরূপাবস্থানং প্রতিপ্রসব 

সিদ্ধং। ব্যুখাননিরোধসমাধিসংস্কার মনপি লীয়ন্তে। মনোহস্মিতায়া- 

মস্িতা মহতি মহান্ প্রধান ইতি চিত্গুধানাং প্রতি প্রসবঃ প্রাতিসর্গঃ 
স্বকারণে লয়ঃ। নন জীবনুক্তস্ত বুখানে ব্রাঙ্মণোহ্হং মন্ুয্যোহহমিতয1- 

দিব্যবহারদর্শনাচ্চিত্তাদিভিরৌপাধিকভাবজননাদক্লেন ছুপ্ধট্তৈৰ স্বরূপ- 
চ্যুতিঃ স্তা্দিতি চেন্ন। সম্প্রজ্জাতসমাধাবন্ুভূতাত্মসংস্কারস্ত তাত্বিকত্ব- 

নিশ্চয়াৎ । অতাত্বিকান্তথাভাবন্তাবিকারিত্বাপ্রয়োজকত্বাৎ অগ্নেন ছুগ্ধস্ত 

দধিভাবস্ত তাত্বিক ইতি। দৃষ্টাস্তবৈষম্যাচ্চ পুরুষন্ত ত্বস্তঃকরণোপাধিকো- 

ইহুং ব্রাঙ্ষণ ইত্যাদিব্যবহারঃ স্ষটিকম্ত জপাকুম্থমসরিন্নাধানোপাধিরূপক 

এব ন তাত্বিকঃ। জপাকুম্থমাপগমে স্ফষটিকম্ত স্বন্বরূপস্থিতিবদস্তঃকর- 
ণন্ত সকলবৃন্তিনিরোধে স্বরূপাবস্থিতিরচ্যুতৈব পুরুষস্ত ॥ ২ ॥ 

অত্যন্ত ব্রন্মানন্দ প্রাপ্তিরপ বিদেহমুক্তি লাঁভ হইয় থাকে। শ্রুতিতে লিখিত 

আছে যে; সমাধিদ্বারা চিত্তের নিরোধ হয়, চিত্ত নিরোধ হইলেই সংস্কার 

ও অন্যান্ত বৃত্তি সকলেরও নিরোধ হুইয়] থাকে, তাছাহইলে শাস্তাদি 

অবস্থা নিবৃ্ভি পায়, এইরূপ হইলে বিদ্বান ব্যক্তি জীবদবস্থাতেই শোক 
দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়। থাকেন । এই প্রকান নির্বিকারজ্মপে অবস্থিতিই 

জীবন্ুক্তি । আর ভোগাবসানে অন্তঃকরণগুণেক্স নিবৃত্তি হইলে ওপা- 
ধিকরূপেরও বআত্যস্তিক নিবৃত্তি হইয়! যে সুত্বরূপে অবস্থান হয়, তাহাই 
পরমাধুক্তি । মন আহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্বে এবং মহত্বত্ব প্রকৃতিতে 
লয় প্রাইয়! থাঁকে।'-এইরপে চিত্তের গুণ সকল স্বন্য কারণে লর'পায়। 

ইহাতে আ্বান। যাইতেছে যে, ক্ৰীবগ্মুক্ষের পুনরুখান হয়, যাহার ভাগো 

পরমামুক্তি ঘটে, তাহার পুনকখান হয় না। ২ ॥ ৮ 
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রাঞ্যোগলমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোম্মনী। 

অমরত্বং লয়স্তত্বং শৃন্যাশুন্যং পরং পদ্ম ॥ ৩৪ 
অমনস্কং তথ। দ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনয্। 

জীবন্মুক্তিশ্চ লহঙ্জ! তুন্য! চেত্যেকবাচকাঃ ॥ ৪ ॥ 

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ। 

তথাত্মমনসোরৈক্যং লমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫ & 
যদ। সংক্ষীয়তে প্রাণে মাননং চ প্রলীয়তে। 

পতন 

সমাধিপর্যযায়ান বিশেষেণাহ । রাজযোগ ইত্যাদিন। শ্লোকদ্য়েন । 

স্পষ্টং ॥৩৪॥৪ ৫ 

ত্রিভিঃ সমাধিমাহ সলিল ইতি। যন্থদ্ধযথা সৈম্ধবং সিন্ুতদশোস্তবং 

লবণং সলিলে জলে যোগতঃ সংযোগাত সাম্যং সলিলপাম্যং সলিলৈক্যং 

ভজতি প্রাপ্পোতি তথা তদ্দাত্আা চ মনশ্চান্সমনলী তয়োরাক্মমনসো- 

রৈক্যমেকাকারতা। আত্মনি ধারিতং মন আখাকারং সদাম্মসাম্যং 

তজতি তাদৃশমাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে সমাধিশব্দেনোচ্যত 
ইত্ার্থঃ ॥ ৫ ॥৬॥৭। 

এইক্ষণ সমাধির পর্যায় কথিত হইতেছে ।-__বরাজযোগ) সমাধি, 

উন্মনী, মনোন্মনী, অমরত্ব, লয়, তত্ব, শুন্যাশৃন্ত, পরম্পদ, 'অমনস্ক, 

অটন্বত, নিরালম্ব, নিরঞ্জন, জীবন্ুক্তি, সহজ ও তুর্ধ্যা এই সকল শব 

একার্ঘথবাচক, অর্থাৎ উক্ত শব্দ সমৃদায়ই সমাধিকে বুঝাইতেছে ॥ ৩-৪। 
এইক্ষণ শ্লোকত্রয়ে সমাধি নিরূপণ করিতেছেন ।-_যেমন সলিল ও 

সৈম্ধব মিলিত হইলে উভয়ই সমতা! প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আম্মা! ও মনের 

এক্য হইলে তাহাকেই সমাধি বলা! যায়, অর্থাৎ যেমন সৈম্ধব জলের 
সহিত্ মিশ্রিত হইয়। জলভাব প্রা্ধ হয়, সেইরূপ শাত্মার সহিত মনের" 
যোগ হইলেই মন আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাধি ॥ ৫ ॥ 

যখন প্রাণ ক্ষয় হয় এবং মন লক্ম পায়, তখন কেবল এক আত্মাই 
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তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ 

তৎসমং চ ছ্য়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ | 
প্রন্টসর্ববসঙ্কল্পঃ সমাধিঃ সোহঙভিধীয়তে ॥ ৭ ॥ 
রাজযোগত্ত মহাতআ্যং কে। বা জানাতি তত্বতঃ | 

জ্ঞানং মুক্তিঃ স্িতিঃ সিদ্ধিগুরুবাঁক্যেন লভাতে ॥ ৮ ॥ 
ছুল্লভে] বিষয়ত্যাগে] ছুল্ভং তত্বদর্শনমৃ। 

অথ রাজযোগপ্রশংসা। রাজযোগন্তেতি । রাজযোগন্তানস্তরমে- 

বেৌক্তস্ত মাহাজআ্যং প্রভাবং তত্বতে। বস্ততঃ কে! বা জানাতি। ন 

কোহ২পি জানাতীত্যর্থঃ। তরতো। বন্তুমশক্যত্বেইপ্যেকদেশেন রাজযোগ- 

গ্রভাবমাহ। জ্ঞানং ্বন্বরূপাঁপরোক্ষান্থভৰে মুক্তির্বদেহমুক্তিঃ স্থিতি- 

নির্রিকারম্বরূপাবস্থিতিরূপ! জীবনুক্তিঃ পিদ্ধিরণিমাদিগুরুবাক্যেন গুরু- 

বচস!1 লভ্যতে ! রাজযোগাদিতি শেষঃ ॥ ৮ | 

ছুলভ ইতি। বিশেষেণ যিণুস্ত্য বদ্স্ত প্রমাতারং শ্বপঙ্গেনেতি 

সর্বময় রূপে রি বদ্যমান থাকেন, ইহাকেই পঙ্ডিতগণ সমাধি বলিয়া 

কীর্তন করেন ॥ ৬ 

জীব ও পরমাম্মার এ্রীক্য সমতঃ, এইরূপ সমতা হইলে সন্দমঙ্কল্ল 

নষ্ট হইয়1 ধায়, এইরূপ অবস্থ(কেই যোগিগণ সমাধি বপিয়। কীর্তন 

করেন | ৭7 

বঙ্ষ্যমাণ রাজলোগের মৃহাত্য কে জানিতে পারে? বাস্তবিক সাধা- 

রণ লোকে কেহই রাজযোগের প্রকৃত মাহাম্ম্য জাঁনেন না। তবে কিঞ্চি- 

ন্নাত্র বলা যাইতে পারে যে, গুরুবাক্যাঁছুপারে বাজযোগ সাধন করিতে 

পারিলে তত্বঙ্জান জন্মে এবং বিদেহ মুক্তি হয়, তাহাহইলেই নির্বিকার 
স্বরূপে অবাস্থতি, অর্থাৎ জীবনুক্তি এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ.হইয়! 

থাকে ॥৮॥ 

প্রহিক পুল কলত্রাদি বিষয় পরিত্যাগ ও পারত্রিক স্বর্গ ভোগাদির 

পপ পপ পা পা পাপ শা শা 
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দুল্লভ। সহজাবচ্থ। সদৃগরোঃ করুণাঁং বিন। ॥৯ ॥ 
বিবিধৈরাঁননৈঃ কুক্তৈবির্বচিত্রৈঃ করণৈপরি। 
প্রবুদ্ধায়ীং মহাঁশক্তো প্রাণঃ শূন্যে গুলীয়তে ॥ ১৭ ॥ 
উৎপন্নশক্তিবোধন্ত ত্যক্তনিঃশেষ কর্মণঃ | 

বিষয়! ্রহিক! দারাদয় আমুক্সিকাঃ সুধাদয়ন্তেষাং ত্যাগো ভোগেচ্ছ- 

ভাবে ছল্লভঃ। তৰদর্শনমাত্মাপরোক্ষান্গভবঃ ছুল্লভং সহজা বস্থা তুর্যযা- 

বস্থা। সদ্গুরোঃ দৃষ্টিঃ স্থির! যন্ত বিনৈব দৃশ্তমিতি বক্ষ্যমাণলক্ষণত্ত করুণাং 
দয়াং বিনেতি সর্নত্র সম্বধ্যতে দুল্ন ভা লব্ব,মশ্ক্যা। ছুঃ শ্তাৎ কষ্টনিষেধয়ো- 

রিতি কোশঃ ৷ গুরুককপয়! তু সর্বং স্ুলভমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ | 

বিবিধৈরিতি । বিবিধৈরনেকবিধৈরাসনৈন্মৎস্তেক্্াদি পীঠৈবিবিচিত- 

নাঁনাবিধৈঃ কুস্তকৈঃ॥ বিচিটত্রপ্িতি কাকাক্ষিগোল কন্ায়েনোভয়ত্র 

সম্বধ্যতে । বিচিত্রেরনেকপ্রকারটকঃ করণৈহঠপিদ্ধৌ প্রকষ্টোপকারটৈ- 
হামুদ্রাদিভিন্মহাশক্কৌ কুগুলিন্তাং প্রবুদ্ধায়াং গতনিদ্রায়াং সত্যাং 

প্রাণে বাসুঃ শুন্তে ব্রহ্মরন্ধে, প্রলীয়তে গ্রলয়ং প্রাপ্পোতি। ব্যাপারা- 
ভাবঃ প্রাণহ্য প্রলয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

উৎপগ্নেতি। উৎপন্ন জাতঃ শক্তিবোধঃ কুগ্ডপীবোধো! যস্ত তশ্ত 
স্পা পা ৯ পপ ০০ ৯৯ পপ ৯ 

অভিলাষ নিবৃত্তি, তত্বদর্শন, অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে আ্মসাক্ষাৎকার এবং 

সহ্জাবস্থা, অর্থাৎ সঞ্লাধি এই সকলই ছুল্লভ। সদ্গুরুর কূপ! না হইলে 

কেহ প্রহিক পারত্রিক বিষয় বাসন পরিত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও 

অপরোক্ষবূপে আত্মীন্ুভব হয় না এবং কেহই সমাধি লাভ করিতে পারে 
না। পরস্ত গ্রাগুরুর কপ] হইলে মকলই ন্থলভ হুইয়! থাকে ॥ ৯ ॥ 

স্বন্তিকাদি বিবিধ আসন, নানাপ্রকার কুম্তক এবং মুদ্রদি ভন্যান্য 

নানাবিধ হঠযোগ লাধনের কারণে মহা শি কুগুলিনী প্রবুদ্ধা হইলে 

প্রাণ বায়ু শৃন্তে লয় পায়, অর্থাৎ ব্রঙ্গরন্ধে, প্রবেশ করিয়া সর্দব্যাপার 
পরিত্যাগপূর্বক স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১০ ॥ 

যে যোগী কুগুডলিনীকে গ্রবোধিত করিতে গারিয়াছেন; যিনি 
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যোগিনঃ সহঞাবস্থ। শ্বয়ষেব প্রজায়তে ॥১১॥ 

হুযুন্নাবাহিনি প্রাণে শুন্যে বিশতি মানসে । 

তদ] সর্ববাণি কণ্মাণি নির্মালয়তি যোগবিত ॥ ১২ ॥ 

ত্যক্তানি পরিহ্ৃভানি নিঃশেষাণি সমগ্রাণি কন্মীণি যেন তন্ত যোগিনঃ। 

আসনেন কায়িকব্যাপারে ত্যক্তে প্রাণেন্দ্রিয়েমু ব্যাপারন্তিটতি। প্রত্যা- 

হারধারপাঁধ্যানসম্প্র জঞাতসমাধিঞচিম্ানসিকব্যাপারে ত্যক্তে বুদ্ধো। ব্যাপার- 

স্ডিষ্ঠতি । অসঙে। স্বয়ং পুরুষ ইতি শ্রতেরপরিণামী শুদ্ধঃ পুরুষঃ সত্ব- 
গুণাত্মিকা পরিণামিনী বুদ্ধিরিতি। পরবৈরাগ্যেণ দীর্ঘকালসম্প্রজ্াতা- 

ভ্যাসেনৈৰ ব! বৃদ্ধিব্যাপারে পরিত্যক্কে নির্ব্বকারশ্বরূপাবস্থিতির্ভবতি 

সৈব সহজাবস্থ1 তুর্য/াবস্থা জীবন্থুক্তিঃ শ্বয়মেব প্রয্তাত্তরং বিনৈব প্রাজা- 
স্মতে গ্রাহর্ভবতি । হেন ত্যজনি তত্যজেতি নিঃসঙ্গ; প্রজ্ঞয়। ভবেদিতি 

চ শ্রতেঃ॥ ১১৪ 

স্ুধুয়েতি। প্রাণে বায়ে স্থবুক্বাবাহিনি মধ্যনাড়ীগ্রবাহিনি সতি 
মানসেহস্তঃকরণে শুন্তে দেশকালবস্তপরিচ্ছেদহীনে ব্রঙ্গণি বিশতি সতি 

তদা তন্মিন কালে যোগবিচ্চিত্তবৃত্তিনিরোধজ্ঞঃ সর্বাণি কর্মাণি সপ্রা- 
সপ পপ সপ প্রাপ্ত 

নিঃশেষরূপে কায়িক ও মানসিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার 

শ্বয়ংই সজহাবস্থ1! অর্থাৎ সমাধি উপস্থিত হুইয়! থাকে । আসনাদি 

করিলে কায়িক ব্যাপার পরিত্যক্ত হইয়া যায়) কেবল প্রাণ ও ইক্জ্রিয়ের 

ব্যাপার থাকে এবং প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সংপ্রন্ঞাত সমাধিদ্থার! 

মানসিক ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়] এ ব্যাপার বুদ্ধিতে বিদ্যমান থাকে। 

অনন্তর পরম বৈরাগা, অথব! দীর্ঘকাল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসদ্বারা বুদ্ধি 

ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, ইহাই সহজাবস্থা, 
অর্থাৎ জীবনুক্তি। শক্তিৰোধ ও সর্বকর্ণা পরিত্যাগ হইলে কোনরূপ যত্ধ 

ন] করিলে৪ উক্ত নহ্জাবস্থ। হইয়া! থাকে । ১১ 
যখন প্রাণবাদু মধ্যনাড়ী নুবুক়্াতে প্রবাছিত হইতে থাকে এবং 

অন্তঃ/করণ দেশ, কাল ৪ বস্ত পরিচ্ছেদ বিহীন ব্রদ্গেতে প্রবেশ করে? 
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অমরাঁয় নমস্তভ্যং সোহপিকালত্তবরা! জিতঃ | 

পতিতং বদনে যন্য জগদেচ্চবাচন্নম্ ॥ ১৩ ॥ 

চিন্তে সমত্বমাপন্নে বায়ে ভর্তি মধ্যমে। 
০ পবা গা 

* রন্ধানি নির্খুলানি করোতি নির্শ,লয়তি নির্প,লশব্বাতৎ করোভীতি 

গিচ ॥ ১২। 

_.. সমাধ্যভ্যাঁসেন প্রারক্ধকর্্মরণৌধপ্যভিভবাজ্দিতকালং যোগিনং নম- 
স্করোতি । অমরায়েতি। নঘ্িয়ত ইত্যমরঃ তম্মা অমরায় চিরপ্রীবিনে 
তুভ্যং যোগিনে নমঃ! সোৎপি ছুর্বারোইপি কাঁলে। মৃত্যুয়ত্বা যোগিন। 

জিতোংভিভূতঃ ইদং বাক্যং নমস্করণে হেতুঃ। স কঃ যন্ত কালন্ত 
বদনে মুখে এতদ্দৃষ্তমানং চরাচরং স্থাররজঙ্গমং জগৎ সংসারঃ পতিতঃ। 

সোইপি অগত্তক্ষকোংপীত্ার্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

পূর্বোক্তমমরোল্যাদিকং সমাধিলিদ্ধাবেব সিদ্ধাতীতি সমাধিনির- 
পণানস্তরং সমাধিসিত্ধ৷ তৎসিদ্ধিরিত্যাঁহ চিত্ত ইতি। চিত্তেহস্তঃকরণে 
সমত্বং ধ্যেয়াকারবৃত্তিপ্রবাহত্বং আপনে প্রাপ্তে সতি বায়ো প্রাণে মধ্যমে 

পপ 

তখনই যোগবিদ্; অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধজ্ঞ সাধক সর্ব কণ্ম নির্দুলিত 
করিতে পারে । তখন প্রারন্ধ কর্ও ক্ষয় পাইয়া থাকে ॥ ১২॥ 

যিনি সমাধির অভ্যানঘ্বার! প্রারন্ধ কর্মের অভিভব করিয়া! কালকে 

পরাজয় করিয়াছেন, সেই যোগীকে নমস্কার করিতেছেন। তুমি চির- 

জীবী যোগী, তোমাকে .নমস্কার করি। যেকাল ছুর্ববার, তুমি নেই 
কাল, অর্থাৎ মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া । যে কালের বদনে এই পরি- 
দৃষ্তমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পতিত তা'ছে, সেই ভ্রগন্তক্ষক কালও 
যখন তোমার নিকট অভিন্ত হইয়াছে, তখন তোমাকেই নমস্কার 

কর্তবা ॥ ১৩৪ 
*কামাধি সিদ্ধি ছইলেই পূর্বোক্ত বালী, অমক্লোলী ও সহজোলী, 

এই সকল মুস্র। টিন্ধি হয়। অতএব সমাধি নিকগণানত্তর সমাধিবিদ্ধিতে 

ভাহাদিগেরও সিদ্ধি হর, ইহাই বলিতেছেন ।-_-যখখন চিকের সমতা) অর্থাৎ 
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তদামরোলী বসজ্তোলী মহজোলী প্রজায়তে ॥ ১৪ ৪ 

জ্ঞানং কৃতে। মনমি সম্ভবতীহু তাবৎ 

গপ্াণোহপি জীবতি মনে! অ্ত্রিয়তে ন যাবৎ । 
পপি 

স্ৃযুয়ায়াং ব্রজতি সতীতি চিত্তপমত্তে হেতুঃ। তদ1 তশ্মিন কালে অম-* 

রোলী বজ্োলী সহজোলী চ পুর্বোক্তাঃ প্রজায়স্তে নাজিতপ্রাণস্ত ন 
চাজিতচিত্তস্ত সিন্ধ্যস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ 

হঠভ্যাসং বিনা জ্ঞানং মোক্ম্চ ন সিখ্যতীত্যাহ জ্ঞানমিতি | যাব ং- 

প্রাণে। জীবতি | অপিশব্দাদিক্ত্রিয়াণি জীবস্তি ন তুমরিয়ন্তে। খাবন্মনো ন 

ম্রিয়তে কিন্ত জীবত্যেব । ইড়াপিহ্গলাভ্যাং বহনং প্রাণন্ত জীবনং শ্বস্ববিষয়- 

গ্রহণমিক্্রিয়াপাং জীবনং নানাবিষয়াকারবৃন্যযংপাদনং মনসে। জীবনং 

তন্তদ্বাবতত্বন্সরণমত্ত্র বিবক্ষিতং | নচ্ু শ্বরূপতন্তেযাং নাশস্তাবন্ম নস্তন্তঃ- 

করণে জ্জানমাম্মাপরোক্ষান্্ভবঃ কুতঃ সম্ভবতি। ন কুতোপি প্রাণে- 

জ্রিয়মলোবৃত্তীনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বাদিতি ভাবঃ। প্রাণো মনঃ ইদং 
সস আপসপক পপ - এ | ৯০ পাপ পপ ০ শা পিন জা পাপিপপী সে পপ স্পা পাপী পপ পা জাপিসস 

টি 
সী সপ সপ ৯০০৮ পাটি পিসি পপ ০ পপ 

ধ্যয়াকার বৃত্তি প্রবাহতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণ মধ্যনাড়ী স্বযুম্নাতে গমন 

করে, তখনই পুর্বোক্ত বজ্পোলী, অমরোলী ও সহজোলী এই মুদ্রা- 
ত্রয় সিদ্ধ হয়। যাহার গ্রাণ জয় ও চিত্তজয় হয় নাই, তাহার সিদ্ধি 

হয়না ॥ ১৪ ॥ . 

হঠযোগ অভ্যাস না করিলে কোনরূপেও মোক্ষলাভ হইতে পারে না, 

এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যাবৎ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের মরণ হয়, কিন্ত 

মন জীবদবস্থায় থাকে (ইড়1 ও পিল এই উভয় নাড়ীদ্বারা যে প্রাণবাযু 

প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রাণের জীবন, স্বীয় শ্বীয় বিষয় গ্রহণ অর্থাৎ চক্ষু 

যে রূপ দর্শন করে, কর্ণ যে শব্ধ শ্রবণ করে, এই সকলই ইন্রিয়গথের জীবন 

এবং নানাবিষয়েতে বৃত্তি যে উৎপাদন করে, তাহাই মনের জীবন। আর 

এই. সকলের অভাবই প্রাণাদির মরণ, বাস্তবিক প্রাণাদির নাশ তাহা- 

দিগের মরণ নহে) তাঁবৎ অস্তঃকরণে আত্মার অপরোক্ষাঙ্ছভব কোনরূপেই 

: সম্মবে নাঁ। হেহেতু প্রাণ ইঞ্জিয় ও নানাবৃত্তি এই সমুদ্ায়ই জানেন 
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গ্রাণে। যনে! দ্বয়মদং বিলয়ং নয়েদ্ষে। 

মোক্ষং স গচ্ছতি নরো! ন কথঞ্িঃদন্যঃ ॥ ১৫ ॥ 
স্প্পিশাসাশ সিিশীাস্পীশশীটি 

স্বয়ং যোগী বিলয়ং নাশং নয়েৎ স মোক্ষমাতান্থিকরূশ্বপাবস্থানলক্ষণং 

গচ্ছতি প্রাপ্পোতি। ব্রহ্মরন্ধে, নির্বযাপারস্থিতিঃ প্রাণন্ত লয়ঃ । ধোোয়া- 
কারাবেশাৎ। বিষয়াস্তরেণাপরেণ মনসে! লয়োইন্যঃ । অলীনপ্রাণো- 

ইলীনমনাশ্চ কথঞ্চিহিপায়শতেনাপি ন মোক্ষং প্রাপ্রোতীত্যর্থঃ ৷ তছুক্তং 

যোগবীজে । নানাবিধৈর্বিচাবৈস্ত ন সাধ্যং জায়তে মনঃ। তল্মাতন্ত 

জয়ঃ প্রায়ঃ প্রাণন্ত জয় এব হীতি। নানামার্গৈঃ স্বথভুঃথপ্রায়ং কৈবল্যৎ 

পরমং পদং | সিদ্ধমার্গেণ লভ্যেত নান্তথ! শিবভাষিতমিতি চ। সিদধমার্গে 

যোগমার্গঃ। এতেন যোগং বিনা জ্ঞানং মোক্ষ্চ ন সিদ্ধাতীতি সিদ্ধং । 

শ্রুতিম্থতীতিহাসপুরাণাদিষু চেদ্ং প্রসিদ্ধং। তথাহি অথ তদদর্শনাভ্যু- 

পায়ে যোগ ইতি । তদ্র্শনমান্মদর্শনং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং 

মত্বা ধীরে! হর্ষশোকৌ। জহাতীতি। শ্রন্ধীভক্তিধ্যানযৌগাদবেদ ইতি । 
সী পাপ পপ এ+. পপ পপ শশী পিপাসা? 

গ্রাতিবন্ধক। যে যোগী প্রাণ ও মন এই উভয়কে বিলীন করিতে 
পারে, সেই যোগী 'আত্যস্তিকম্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষলভ করিয়। থাকে, 

নির্বযাপাররূপে ব্র্গরন্ধে অবস্থিতিই প্রাণের লয়। যে বাক্তির প্রাণলন্ন 
ও মনোঁলয় হয় নাই,*সে কোনরূপেও মোক্ষলাভ করিতে পারে না, 

পরস্তশত শত উপায় অবলম্বন করিলেও তাহ বিফল হইয়া! যায়। 

যোগবীঞ্জ গ্র্থে উক্ত আছে যে, নানাপ্রকায় বিচার করিলেও মনেয় 

সমতা হয় না, অতএব মন ও প্রাণ ইহাদিগকে পরাজয় কর কর্তবা। 

শিব বলিয়াছেন যে, নানাবিধ মার্গে বিচরণ করিলে স্থথ ছঃখলাভ 

হ্য়,১কিস্ত যোগমার্গে পরমপদ কৈবল্য লাভ হইয়া খাকে । অত এৰ 

জান] বাইতেছে যে। যোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মোক্ষ কিছুই হইতে 

পারে না। শ্রুতি, স্থতি, ইতিহাস ও পুরাণাদিতেও ইহাই প্রসিদ্ধ আছে 

যে, একমাত্র 'যোগানুষ্ঠানই আত্মদর্পনের প্রধান উপায়। ধীর ব্যক্তি 

অধ্যাযোগদ্ধার! পরমাত্মাকে জানির। হর্ষ ও শোক 'পরিত্যাগ করেন 
২৪ 
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যদ পঞ্চাবতিস্তে জানানি মনসা লহ। বুদ্ধি ন বিচেষ্টেত তামাহঃ 
পরমাং গতিং । তাং যোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিআয়ধারণাং। অপ্রমত্ত- 
স্তদা' ভবতীতি। যদাত্মতত্বেন তু ব্র্গতত্বং দয়োপমেনেহ যুক্তঃ প্রপ- 

শ্তেৎ। অজং ফ্রুবং সর্বতটত্বৈ্ধি শুদ্ধং জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ। 

বরন্ধণে ত্বা মহস ওমিত্যায্মানং যুঞীতেতি ত্রিরুন্নতঃ স্থাপ্য সমশরীরঃ 
তদীন্দ্রিয়াণি মনসা সগ্রিবেশ্ত বরঙ্গাহ্বয়েন প্রতরেত বিদ্বান শ্রোতাংদি . 

সর্ধবাণি ভয়াবহানীতি । গমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মীনমিত্যাদযাঃ শ্রতয়ঃ। 

যতিধন্মপ্রকরণে মঙ্গুঃ। ভূতভাব্যানবেক্ষেত বোগেন পরমাত্মনঃ। 

দেহছয়ং বিহায়াশড মুক্তো। বতি বন্ধনাৎ। যাজ্বন্ধ্যস্থতৌ । ইজ্যাচারদ- 

মাহিংসাদ।নম্বধ্যায় কর্খ্ীণাং। অয়ং তু পরমে। ধর্থে। যদ্যোগেনাত্মদর্শনং। 

মহ্র্ষিমাতগঃ । অআগিষ্টোমাদিকান্ সর্বান্ বিহায় দ্বিজসত্তমঃ । যোগা- 

ভ্যাদরতঃ শাস্তঃ পরং রঙ্গাধিগচ্ছতি। ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীশূদ্রাণাং চ 

স্ 

০০০ 

এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও যোগ এই সকল কারণে চতুর্থাবস্থাতে পঞ্চ- 
জঞানেক্্রিয মনের সহিত বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধিতে কোন চেষ্টা হয় 

না, তাহাকেই পরমাগতি বলে, আর স্থিররূপে ইন্দ্রিয় ধারণকে যোগ 

বল। যায়। যখন লোক ব্রহ্মতত্ব দর্শন করে, তখনই অপ্রমত্ত হয় এবং 

সনাতন পসর্বতত্ববিশুদ্ধ পরমদেবকে জানিতে পারিলেই মানব সর্ব 

প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত. হইয়। থাকে । আর হৃদয়ে ইন্দজ্রিয়গণের সহিত 
মনঃসন্লিবেশ, করিয়! যোগাভ্যাস করিলেই সাধক পরিত্রাণ পায় । ইত্যাদি 

রছ বৃহ শ্রুতিতেই যোযগের মুক্তি.সাধনত্ব উত্ত আছে। যতিধর্ম প্রকরণে 
মন্থু বলিয়াছেন. .যে, পরমাস্মার যোগদ্বার! অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ 
দর্শন করিতে পারে, এবং স্থুল সুক্ষ উভয় শরীর পরিত্যাগ করিয়। ঘ বন্ধন, 

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । যাজবন্ধ্য স্বতিতে লিখিজ আছে যে, ফোগদার। 

যে. আাত্মদর্শন হয়, তাহাই যক্ত, আ[ৰার। ইহাই ইন্দ্রিযদমন, আহিংলা) 

দান, ন্যাধ্যায় ও অগ্ঠান্ত কর্দের পরম ধর্ম । মহঘি মাতঙ্গ বলিয়াছেন যে; 

দ্বিজোত্বম সাধক অগ্রিষ্টোমাদি সর্বকর্ণ পরিত্যাথ করিয়া যোগভ্যাসে। 

রূত ও শ্স্ত হইলে পরব্রঙ্গকে জানিতে পারে। যোগিন ঘন্স, এমন 

স্পা শ্পল সপ ন্পশাাশীস্পিীশ্ীশীিপিশীটা শশা পপ াটিশিশিপিশীিসপীপিসপা শী বাতিক পপি শিপ পপ পপ পপ 
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পাবনং। শাস্তদ্বে কর্শশামন্যদ্যোগা্নাস্তি বিষুক্তয়ে ৷ দক্ষস্মৃতৌ ব্যতি-. 

রেকমুখেনোক্তং | শ্বসহেদ্যং ছি তদ্বন্গ কুমারী স্ত্রীমুখং যথা । অঘোঁদী 

নৈব জানাতি জাতান্ধো হি যথা ঘটমিত্যাদ্যাঃ শ্বতয়ঃ । মচাভারতে 

যোঁগমার্গে ব্যাসঃ1। অপি বর্গাবস্কষ্টস্ত নারী ব1। ধর্খকাঁজি্িণী। তাঁবপো- 

তেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিং । বদি বা! সর্ধধন্দরক্ছে যদি বাপ্য- 

ক্কতী পুমান্। দিবা ধার্দিকশ্রেষ্ঠো যদিব! পাপকৃততমঃ | যদিব! পুরুষ- 

ব্যাত্ে। যদিবা ক্লেব্যধারকঃ | নর়ঃ সেব্য মহাডঃখং জরাষরণসাগরং | 

অপি জিজ্ঞাসমানোহপি শব্ত্রদ্গাতিবর্তত ইতি । ভগবদগীতায়াং। ঘুঞ্জ- 

ন্নেবং সদ্দাআ্সীনং যোগী নিয়তমানসঃ। শাস্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থা- 

মধিগচ্ছতি । যতসাঙ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানমিত্যাদি চ। আদিত্যাপুরাণে । 

যোগাৎ সংজায়তে জানং যোগে। ময্যেকচিত্তত1 ৷ স্বন্দপুরাণে । আত্ম- 

জ্ঞানেন মুক্তি: স্তাত্তচ্চ যোগাদৃতে নহি। সচ যোগশ্চিরং কালমভ্যাসা- 
পপ শশী 

কোন কর্্দ নাই যে, সেই কর্ম ব্রা্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ; শৃজ্ঞ ও স্ত্রী ইহাদ্িগকে 

পবিত্র করিতে পারে এবং শাস্তিগ্রদান করে বামুক্তি দিতে পারে। 

দক্ষ স্বতিতে লিখিত আঁছে যে, কুমারী স্ত্রীর মুখের স্তায় পরব্রদ্গ স্বসং- 

বেদ্য । যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তি ঘটাদি পদ্দার্গ দেখিতে পায় মা, সেইরূপ 

অযোগী ব্যক্তি ব্রঙ্দকে জানিতে পারে না, ইত্যাদি বু বহুম্তিতে যোগই 

মুক্তির কারণ বলিয়৷ জানা যায় । মহাভারতে যোগমার্গে ব্যাস বলিক়া- 

ছেন যে, ধর্্মাদি চতুর্বগ্শাভিলাষী পুরুষ ও ধরন্দ্রকাজ্কিণী নারী, ইহার! 

উভয়ই যোগমার্গে পরমাগতি লাভ করিতে পারে) সর্বধন্মজ্ঞ হউক) 

অকুত্তী মনুষ্য হউক, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ হউক, কিন্ব! ক্লীব হন্টক, তাার। এই 

জরামরণময় মহাসাগররূপী সংসারে মহানঃখ সেবন করিয়াও যদি 

প্রমাস্মাকে জানিতে ইচ্ছা! করে, তাহাহইলে শব্বদ্দের অতি বর্ন 

কারধে। ভগবদগীতাতে শ্রীক্কঞ্চ বলিয়াছেন যে, যোগী ব্যক্তি নিষ্বত- 

চিত্ত.হইয়1 সর্ধদা আক্মাতে যোগ করত নির্বাণ মুক্তিরূপা শাস্তিলাড 

করে এবং আমাতে স্থিতি করিয়া থাকে । আদিত্য পুরাণে লিখিত 
আছে যে) যোগন্ছার। জান জন্মে এবং যোগত্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়। 
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দেব সিদ্ধ্যতি। কৃম্মপুরাণে শিববাক্যং। অতঃপরং প্রবস্ষাটমি যোগং 

খরমদুল্লভং । যেনায্মানং প্রপন্তন্তি শান্থমস্তমিবেশ্বরং । যোগাখি্দহতি 

ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরং ॥ প্রন্ধং জায়তে জ্ঞানং জঞানালিব্বাণমুহ্ছতি । 

গ্ররুডপুরাণে । তথা যতেত মতিমান্ বথ। স্তাগিবত্তিঃ পরা) যোগেন 
লভাতে স1 তু ন চান্তেন তু কেনচিৎ। ভবতাঁপেন তণ্তানাং যোগে! হি 

পরমৌধধং। পরাবর প্রলক্তা ধীর্যন্ত নির্ষেদসগ্ডবা। স চ যোগাগিন। দগ্ধ- 

সমম্তর্লেশসঞ্চয়ঃ। নিব্বাণং পরমং নিত্যং প্রাপ্পোতোব ন সংশয়ঃ। 

সংপ্রাপ্তযোগসিদ্ধিন্ত পূর্ণো৷ যন্তাম্মদর্শনাৎ। ন কিঞ্চিদস্তুতে কার্ধযং 
তেনৈব সকলং কৃতং। আত্মারামঃ সদ পূর্ণ: সুখমাত্যন্তিকং গতঃ। 

তন্তন্ত।পি নির্বেদঃ পরানন্ময়ন্ত চ। তপস! ভাবিতাম্মানো যোগিনঃ 

স্ব? পুরাণে লিখিত আছে যে, আত্মজ্ঞানে মুক্তি হয় বটে, কিন্ত তাহ! 

যোগ ব্যতিরেকে ঘটে না এবং চিরকাল অভ্যাস করিলে যোগ সিদ্ধি 

হইয়া থাকে । কৃম্মপুরাণে মহাদেব বলিয়াছেন যে, অতঃপর পরম- 
ছুল্লভ যোগ বলিব, যে যোগদ্বার সাধকগণ আত্মাকে দর্শন করিতে 

পারে, যোগরূপ অগ্রি অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে, আর যোগদ্বার৷ দিব্য- 

জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান হইতেই লোক সকল নির্বাণপদ পাইয়। 

থাকে । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহাতে পরমাশাস্তি ল।ভ হইতে 

পারে, মতিমান্ ব্যক্তি সেইরূপ যত্ব করিবে, পরস্ত কেবল যোখদ্বারাই 

প্র পরমাশান্তিলাও হইতে পারে, অন্ত কোন কা'রণে উহা লাভ করা 

যার না, যাহারা সংপসারতাপে পরিতপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে 

যোৌগই পরম ওষধ । যাহার সংসারে বিরক্তি জন্মিয়াছে এবং বুদ্ধিও 

পরব্রন্ে শাণক্জ হইয়াছে, নেই ব্যক্তি যোগাগ্রিছ্বার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ 

করিতে পারে এবং নিঃসংশয় নির্বাণপদ পায়! থাকে। যেব্যক্তি 
আয্মজ্ঞান লাভ করিয়। সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধি করিয়াছে, সে কোন কার্ধ্ুই 

অবশিষ্ট বিবেচনা করে নল, তাহার সকল কার্ধাই সাধিত হইয়াছে 

এবং নে সর্ধদ। মান্তরজ্ঞানন্থে সন্তষ্ট থাকিয়৷ জাত্যস্তিক স্ুখলাভ করে, 

অতএব সেই পরমানন্দ' ভোগীর সংসার বিরক্তি জন্মে । যাঙ্ার তপস্যা - 
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'যতেক্্িয়াঃ | প্রতরস্তি মহাম্মানে! যোগেনৈব মহার্ণবং | বিষুধর্মোযু। 

যচ্ছেয়ঃ সর্বভূতানাং স্ত্রীগামপ্যুপকারকং। কপি কীটপতঙ্গানাং তন্নঃ 
শ্রেয়: পরং বদ । ইত্যুক্তঃ কপিলঃ পূর্বং দেবৈর্দেবর্ষিভিন্তথা। যোগ 

এব পরং শ্রেয়ন্তেষ মিত্যুন্তবান্ পুরা । বাশিষ্ঠে ছুঃসহা রাম সংসার- 

বিষবেগবিধুটিক।। যোগগারুড়মন্ত্রেণ পাবনেনোপশাম/তি । 

নঙ্গু তত্বমন্তাদিবাক্যৈরপ্যপরোক্ষপ্রমাণং ভবতীতি কিমর্থমতিশ্রম- 

সাধ্যে যোগে প্রয়াসঃ কার্যঃ। নচ বাক)জন্তজ্ঞানশ্তাপরোক্ষত্বে প্রামাণ- 

সম্ভব ইতি বাচ্যং। তত্বমন্তাদিবাক্যজন্তং জ্ঞানমপরোক্ষং অপরোক্ষ- 

বিষয়কত্বাৎ। চাক্ষুষঘটাদি প্রত্যক্ষবর্দিত্যনুমান্হ্য গুমাথত্বাৎ । ন চ বিষয়- 

গতাপরোক্ষত্বস্ত নীরূপত্বাদ্বেত্বসিদ্দিরিতিবাচ্যং । অজ্ঞানবিষয়চিত্বতত্তা- 

ন্নাক্ম্যাপন্নত্বান্ততররূপস্ত তশ্ত স্থনিরূপত্বাৎ । যথা! হি ঘটাদৌ চক্ষুঃসন্লি- 

দ্বারা আত্মাকে নিযুক্ত হইয়! ইন্ত্রিয়গণকে সংযত করিয়াছে, সেই সকল 

মহাত্বা যোগিগণ যোগদ্ধারাই সংসাররূপ মহাসাগরের পার হইতে 

পারে। বিষু্পুরাণে লিখিত আছে যে, দেবগণ ও দেবধষিগণ কপিলকে 

বিজ্ঞান! করিয়াছিলেন, মহাত্মন্ ! যাহ! সর্বভতের মঙ্গলপ্রদ, স্্রীদিগের 
মহছোপকারসাধক, সেই শ্রেয়স্কর কর্ম আমাদিগকে বল, তখন কপিল 

বলিলেন, একমাত্র যোগই মকলের মঙ্গলগ্রদ। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত 

আছে যে) বশিষ্টমুনি শ্রীরামকে বলিয়াছিলেন. সংসারবিষে যে বিশ্চিকা- 

রোগ জন্মে, তাহা অতি ছুঃসহ) কেবল, যোগরূপ গারুড়মন্ত্র্ঘরাই সেই 
রোগের শান্তি হইয়া! থাকে । 

যদ্দি বল “তত্বমসি” ইত্যাদি বাঁক্যত্বারাই অপরোক্ষরূপে আত্মদর্শন 

হইতে পারে, তবে আর অভিশরুমসাধ্য যোগাভ্যাসের নিমিত্ত প্রয়াস 

কেন? ইহাতে আবার যদি বলি. বাক্াত্বার অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে 

পারে না, ইহা বলা যায় না, কারণ অপরোক্ষ বিষয়ত্বহেতু “তত্বয়সি” 

ইত্যাদি বাকো অপরোক্ষজ্ঞানই জন্মিয়। থাকে, বাস্তবিক ঘটাদির 

চাক্ষুষ গ্াতাক্ষেরন্তায় অনুমানও প্রমাণ বলিয়া! পরিগৃহীত হয়। আর 

বিষর়গত অপরোক্ষজ্ঞানের নী্বপত্ব প্রযুক্ত হেতু 'অলিছধি হয়, ইহাও ফল 
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কর্ধেণাস্তংকরণবৃতিদশায়াং তদধিষানটতন্তাজাননিবুত তঠ্চৈতন্থাশ্তা- 
জ্ঞানবিষয়ত1 তদঘটন্ত জানবিষয়টচৈতগ্ততাদণত্াযাপত্সত্বং চাঁপরোক্ষত্ং । তথা 
তত্বমন্তাদিবকোন শুদ্ধটৈতন্যাকারাস্তংকরণবৃ্তাাখাপনে সতি তদজ্ঞানন্ 

নিবৃতত্বেনৈব তত্বস্তাজ্ঞানবিষয়ত্বাচৈতন্ত শাপরোক্ষত্বমিতি ন হেত্বসিদ্ধিঃ। 

ন চাগ্রয়োজকত্বং জ্ঞানগমাত্বাপরেক্ষত্বং প্রত্যক্ষপরোক্ষিবিষয়কত্তেন 

প্রয়ৌজকত্বাৎ। নত্বিষিক্দ্রজন্তত্বং মনস ইন্জিয়ত্বাভীবেন ম্রখাদিপরত্বে বাভি- 

চারাঁৎ। অথবাঁভিব্ক্তচৈতন্াভিন্ন তয়! ভাসমানত্বং বিষয়স্তাপরোক্ষত্বং । 

অভিব্যক্তত্বং চ নিবৃত্াবরণকত্বং পরোক্ষবৃত্তিস্থলে বাবরণনিবৃত্য ভাঁবা- 
ননাঁতিব্যাপ্তিং ৷ সর্পাদিত্রমজনকদোধবতন্ত নাঁয়ং সর্প: কিস্ত রজ্ছুরিতি 
বাক্যেন জায়মান! বৃত্তিজ্ত নাঁবরণং নিবর্তয়তীতি তত্র পরোক্ষ এব 

বিষয়ঃ | বেদান্তবাক্যজন্যং চ ভ্ঞানমাবরণনিবর্তকত্বাদপরোক্ষমেব তন্মন- 
(৪৮০৬ স্পা ৯৯ 

যাঁয় না, যেহেতু অচ্জানবিষয়ক চিত্ত এবং সেই চিত্ত তাদায্মা ইহাদিগের 
আন্যতররূপে নিরূপিত আছে । যেমন ঘটাদ্দিতে চক্ষুঃপন্লিকর্ধবশত যখন 

অনস্তঃকরণের বৃত্তি হয়, তখন তদধিষ্ঠান চৈতন্যদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি 

হইলে সেই চৈতন্তের অজ্ঞানবিষয়তা এবং তদঘটের অজ্ঞাঁনবিসয় চৈতন্ত- 
তাঁদাম্ম্যাপরত্বই 'অপয়োক্ষত্ব, সেইরূপ তত্বমপিগ্রভৃতি বাক্যন্থারা শুদ্ধ 

চৈতন্তাকার বৃত্তির উত্বান হইলে তদন্ঞানের নিবৃত্তিদ্বারাই তত্বের 

'্ঙ্ঞাঁনবিষয়ত্বপ্রবুক্ত চৈতন্যের অপরোক্ষত্ব দিক্ধি আছে? সুতরাং হেতুর 
অসিদ্ধি দোষ হইল না এবং অগ্রয়োজকত্ব্দোষও নাই, কারণ জ্ঞান 

গম্যত্বই অপরোক্ষত্ব; সুতরাং প্রত্যক্ষ পরোক্ষবিষয়কত্বছেতূ প্রয়োজকত্বই 
আছে। আর ইন্দ্রিযঞন্ত্ব অপরেক্ষদ্ব নহে, যেহেতু মনের ইঞ্জিয়ত্া- 

ভাবগ্রযুক্ত ন্বখাদিপরত্বে ব্যভিচার হইয়! উঠে, ্মথবা! অভিব্যস্ত 
চৈতগ্ঠাভিন্নতাক্ষপে ! ভাসমানত্বই বিষয়ের 'পরোক্ষত্ব এবং আবন়ুগ 

নিবৃত্তিই অভিব্যক্তি । পয়োক্ষবৃত্তি প্বীনে ক্াবরণ নিবৃত্তির অভাব- 

হেতু গভিব্যাণ্ডিদোয় হয় না। লর্পানি ভ্রমজনক দোষবান্ ব্যক্তির 

"ইহ সর্প নে, কিছ্ধ ইহা রঙ্ছু” এইরূপ বাক্যে যে কৃতি জঙ্গে, ভাঁহ। 

আবরণক্ষে নিবৃতি করিতে পাঁরে নাঃ সেইস্বলে পরোক্ষই বিষয়। 
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নাদেঃ পুর্বমুৎপরং। জ্ঞাননিবর্ধক প্রমাণাসন্তাবনাদির্দোবসমান্যাভাব- 

বিশিষ্টন্তৈব তন্থাজ্ঞাননিবর্তিকত্বাৎ। কিঞ্চ তং ত্বোপনিবদং পুরুষং পৃচ্ছা- 
মীতি শ্রুতি প্রতিপরমুপ্নিষন্মাআাগম্য্ং, ঘোগগ্রম্যস্ছেনোপপঞ্জং, আতা 
তশ্বাত্ত্মন্তাদিবাক্যাদেবাপরোক্ষমিতি চেন্ন। অন্ুমানন্তাপ্রয়োজনক"- 
ত্বাৎ। নচ প্রত্যক্ষংপ্রতি নিকুক্তাক্ষপামান্তং প্রতীন্ত্রয়ত্বেন কারণতয়া 
তজ্ন্ত্বন্তৈৰব প্রয়োজকত্বাগিত্যানিত্যসাধারণপ্রত্যক্ষত্বে তু নকিঞ্চিৎ- 

প্রয়োজকত্বমিতি তন্মতে তু প্রত্যক্ষবিশেষে ইন্ত্রিয়ং কারণং তদ্বিশেষে চ 
শব্ববিশেষ ইত্যেবং কার্যকারণভাবদ্বয্ং স্তাৎ। নচ মনসোংনিন্দ্রিক্ত্বং 

মনন ইন্দ্রিক়ত্বে বাধকাভাবাদিক্ত্রিয়াণাং মনোনাথ ইতি মনুষ্যমিবোদ্দিগ্ত 

মনুষ্যাণাময়ং রাজেত্যদিবদিত্ত্িয়েষব কিঞ্চিহুৎকর্ষং ত্রবীতি। ন তু 
তশ্তাপ্যনিক্জ্রিয়ত্বং তত্বং দ্ব ষট্স্বখণ্ডোপাধিবিশেষ এব । অতএব কর্মে" 

শপ পপি 

বেদাস্তবাকাজন্ত জ্ঞান বাবরণ নিবৃত্তি করে বলিয়া তাহাকে অপরোক্ষ 

জঞান.বল। যায়, এ জান মননাদ্ির পুর্সেই উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক 
জ্ঞাননিবর্তক, প্রমাণের অসম্তারনার্দ দোষ সামান্তাভাববিশিষ্ট ঘন- 

নাদির অক্ান.নিবর্তকত্ব আছে । আর "আমি সেই উপনিষত প্রতি- 

পাদ্য পুরুষকে জঞ্জাস। করিতেছি" এই শ্রুতি প্রতিপাদ্য উপনিষন্মাত্রা- 

গম্যত্ব ও যোগগম্যত্বরূণপে উপপন্ন হন্সঃ অতএব তত্বমন্তাদি বাক্যেই 

অপররাক্ষ জান হইতে, পরে, ভাহা নহে, কারণ অন্ুমন প্রয়োজন- 

সংধক হয় না। আর ইন্যা'ও বলঃ যাস ন। যে,.ঞেতাক্ষের প্রতি ইনি ত্ব- 

রূপে কারণত। হেতু মেই ইন্দ্রিয়জন্থ জানই প্রযোজক, অতএব নিত্য” 

নিত্য সাধার& গ্রতআক্ষদ্ধে ও. কোন প্রয়োক্বক্ত্ব নাই। উক্ত মতে প্রত্যক্ষ 

বিশেষে ইঞ্জিনের কারখভ। এব কোন কোল, প্রত্যতক্ষ শব্দবিশেষ মাত্র, 

এইরূপ দিবি বরবধ্যরত্ককণস্কার আচ্ছ।.. বিশেষতঃ মূৰ ইঞ্রিয় নহে। 

ইহ প্রকৃতপক্ষ নঙ্থে, ফেহেতু. দন্ঃক ইজিয় বলিতে €র্কান বাধক 

দেখ! মাক ন্। “দন্ড ইজ্িের, প্রভু. এই বাক্যে মনকে ইন্দ্রিয় 
বলেম। জারং যাইবভঢছ, দ্বর্থ।ৎ ঘেস্ন "ইনি মন্গষোের রাজ।” এইরূপ 

বাক কানা সন্ধুষ্য ভি নহে) ইহু। এতীরমান হয়) সেইক্ধপ ' "মন 
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জ্রিরং তৃপাযাদি মনোনেত্রাদি ধীর্িয়মিতি প্রত্যক্ষং হাদিক্রিসকম- 

প্রত্যক্ষমতীক্র্রিরমিতি চ শক্তিপ্রমাঁণভূতকোশেংপীন্দরিয়াপ্রমাণকজ্ঞানস্তা- 
প্রত্যক্ষত্বং বদন্ মনন ইন্ত্রিয়ত্বঞ্ছপকত্বং সংগচ্ছতে। ইন্দ্িয়াণি দশৈকং 
চৈতি গীতাবচনং মনস ইন্জ্রিয়ত্বে প্রমাণং। কিঞ্চ তত্বমস্তাদিবাকাজন্তং 
ভানং শাং। শবজন্যত্বাদ্যজেতেত্যাদিবাকণজন্য ানবদিতাযনেনাপরোক্ষ- 

বিরোধিশাবত্বসাধকেন সৎ প্রতিপক্ষঃ। ন চেদমপ্রয়োজকং। শান্বং 

গ্রুত্যেবং শব্দন্ত জনকত্বেন লাঘবমূলকাম্ৃকূলতর্কাঁৎ। ত্বম্মতে তু শব্বাদপি 
প্রত্যক্ষম্বীকারেণ কার্যযকারণভাবদ্বরকল্পনে গৌরবং। 'অপিচ মনন- 

নিদিধ্যাসনাভ্যাং পূর্মপৃযুৎপন্নং । তব মতে পরোক্ষমপি নাগ্তাননিবর্তক- 

মিত্যঞ্জাননিবৃত্তিদ্প্রতি বাধজ্ঞানতেনৈব হেতুত্বমিতি গৌরবং। মম তু 
সমাধাভ্যাসপরিপাকেনাসগাবনাদি-সকলমল-রক্হিতেনান্তঃকরণেনাম্মনি 

পপ. পপ পপ পপ - ০ সপ পপ পপ, ৯০৯ ০ 

ইন্জিয়ের নাথ” এই বাক্যেও মন ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে. ইহাই জান] যায়। 

তবে রাজার যেমন অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষায় কিছু উৎকর্ষ আছে, সেইন্বপ 
অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে মনের উৎকর্ষ জান! যার, তাহাকে অনিন্ত্রিয় বল! 

যায় না, অতএব পায়ুপ্রভৃতি কর্মেক্ছির এবং মনঃগ্রভৃতি জানেন্ত্রিয 

বলিয়া কোষাদিতে উক্ত হইয়াছে । আর ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ 

এবং যাহ! অতীন্দ্রিম, তাহা অপ্রত্যক্ষ। এইরূপে শক্তি প্রম(ণ ভৃত- 
কোষে€ যেজ্ান ইন্দ্রির গ্রামাণক নহে, তাহার, অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়া 

মনের ইন্দ্রিরত্ব প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন। *“ইন্ট্রিয় দশবিধ* এই গীতা 

বাক্যও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাতপাদনে প্রষাণশ্বক্ধপে বিদ্যমান আছে। 

পক্ষান্তরে বলিতেছেন যে, তত্বম(স গ্রভৃতি বাক যে-জ্ঞান জন্মে, উহা 

শঙ্খজন্ত ভান। আর উত্তমতে শবাজন্ত জ্ঞানের ' প্রত্যক্ষত্ব স্বীকারে 

দ্বিবিধ কার্য কারণতাব কল্পনাত্তে গৌরব হুইপ উঠে+'কিন্ধ, মর 

নিদিধ্যাসনাদিত্বাক। পৃর্ধেই জান উৎপর হইতে পানে । তোমাদিগের 
মতে পরোক্ষজান ৪. আঞ্জান নিবর্থক হয় না? সুতরাং অজ্ঞান নিবৃত্তির 

গ্রতি-বাধজানত্বরূপে হেতৃত। সম্ভধে ; জুতিরাং গৌরব হইরা পড়ে। 
মাদিগেদ মতে সুমা।ধির অভ্যাসের পরিপাক হইলেই পস্তঃকরণের 
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দৃষ্টে সতি দর্শনমাত্রাদেবাক্ঞানে নিবৃত্তে ন কশ্চিদেগারবাঁবকাঁশঃ। এব 

সর্বেষু ভূতেষু গৃঢাত্মা ন প্রকাশতে । দৃশ্তে ত্বগ্রায়। বুদ্ধ লুঙ্ষ্য়! সুক্ষ 

দর্শিভিঃ । যচ্ছেদ্বাঙুনসী প্রাঞ্ড ইত্যারভ্যাজ্ঞাননিবৃত্তযর্থকেন মৃত্যুমুখাৎ- 

প্রুমুচ্যত ইত্যন্তেন কঠবলীস্থমৃত্যুপদেশেন সম্মতোহয়মর্থ ইতি ন কশ্চিদত্্র 
খ্রাদঃ ইতি । যদ্দিতু মননাদেঃ পুর্বমুত্পন্নং জ্ঞানং পরোক্ষমেবেতি ন 

প্রতিবদ্ত্বকৃতগৌরবমিতি মতমাদ্রিয়তে তদপি শ্রবণাদিভির্মনঃসংস্কারে 
পিদ্ধেইব্যবহিতো ত্তরমাত্মদর্শন সন্ত বাত্ছুত্তরং বাক্যন্মরণাদিকল্পনং মহদেগী- 

রবাপাদকমেব। নম্ু ন বয়ং কেবলেন তর্কেণ শবজন্তজ্জানস্তাপরোক্ষত্বং 

বদ্দামঃ কিন্তু শ্রত্যাপি। তথাহি। তং ত্বোপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামীতি শ্রত্য। 

চোপনিষদত্বং পুক্রষস্তয নোপনিষজ্জন্বুদ্ধিবিষয়মাত্রং প্রত)ক্ষাদিগম্যে- 

প্যোপন্ষদত্তে ব্যবহারাপত্তেঃ। ষথ। হি দ্বাদশকপালেই২ষ্টান।ং কপালানাং 
নি শাশীশিশাশীশা শট শা টিপিসপাপপাপপপাাকিপাত পপ াসপপপকীপ শালি 

সপ পপ পপি শপ 

অনগ্তবাদ দোষের নিবৃত্তি হয়, তাঁহাহইলেই সেই বিশুধান্তঃকরণে 

আম্মদর্শন হইলে দর্শনমাত্রই অজ্ঞাননিবৃত্তি হইয়। যায়; স্থতরাঁং কোন 

গোরবের সম্ভাবনা ন।ই। আর “এই আত্মা সব্দহীতে গুঢভাবে আছেন, 

হুক্মদশী ব্যক্তির] নিম্মল ক্ষ বুদ্ধিদ্বার তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, 
এবং প্রাজ্ঞ আগ্জাই বাক্য ও মন প্রদান করেন” ইত্যাদিরপে গারস্ত 

কারয়। অজ্ঞান নিবৃত্ত্যর্থক “মৃত্যুমুখাঁৎ সুবুপ্যত ইত্যন্ত কঠবল্পীয় মৃত্যুপ- 

দেশদ্ার| উক্তণর্থ সম্মত হইয়াছে; সুতরাং কোন বিবাদই রহিল না। 

যদি বল, মননাদির পুর্বে যেজ্ঞান সমুত্পন্ন হয়, উহ! পরোক্ষজ্ঞান, 

অতএব প্রতিবন্ধককৃত গৌরব নাই, তথাপি শ্রবণাদিদ্বারা মনঃসংস্কার 

সিদ্ধ হইলেই অব্যবহিত পরক্ষণে আত্মদর্শন সম্ভবহেতু পরক্ষণে বাক্য 
স্মরণাদি কল্পনাতে মহাঁগৌরবাপত্তি হয়। আমরা যে কেবল তর্কদবার! 

শব্দজন্ক জ্ঞানকে পরোক্ষ বলিতেছি, 'এমত নহে, শ্রুতি প্রমাণে ও শষা- 

জন্য জানের পরোক্ষত্ব প্রতিপাদ্দিত আছে। “তং ত্বোৌপনিষদং পুরুষং 
পৃচ্ছামি” এই শ্রুতিতে পুরুষেরই উপনিষৎ্গ্রতিপাদ্যত্বঃ উহ1। উপনিষ- 

জন্য বুদ্ধিবিষুয্নত্ব নহে, যেহেতু প্রতাক্ষাদিগম্য উপনিষত্প্রতিপাদ্দ্য- 

ত্বেই ব্যবহার আছে, যেমন দ্বাদশ কপালমধ্যে অষ্টকপালসত্বেও 
২ & 
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সত্বেঘপি দ্বাদশকপালসংস্কৃতেনাষ্টীকপালাদিব্যবহারঃ। যথ]| দ্বিপুী- 

দাবেকপুত্রাদিব্যবহারঃ | তথাত্রাপি নান্ত্র তথ! ব্যবহার ইতি। উপনিষ- 

স্মাব্রগম্যত্বমেব প্রত্যয়ার্থঃ । তচ্চ মনোগম্যত্বেইনুপপন্ন মিতি চেন্ন। নহি 

প্রত্যয়েনোপনিষত্ভিন্নং সর্বাং কারণত্বেন ব্যাবর্ত্যতে | শব্দাপগে।ক্বাদিন। 

ত্বয়াপ্যাক্সপরোক্ষে যন আদীনাং করণত্বশ্তাঙ্গীকারাৎ। কিন্তু পুরাঁণ।দিশন্বা- 

স্তরমেব শ্োতবাঃ শ্রুতিবাক্যেভ্য ইতি ক্মরণাৎ স চা! মমাপি সম্মন 

ইতি নকিঞ্চিদেতৎ। গ্রমাণান্তরব্যাবৃত্তৌ তাৎ্পর্ধ্যকম্সনং চায্মপরোক্ষে 

শব্দন্ত প্রমাণত্বে সিদ্ধ এব বজুমুচিতং। শব্দান্তরব্যাবৃত্তিতাৎপর্ধযং তু 

আত্যাদিসম্মতত্বাৎ কল্পফিতুমুচিতমেব । এবং স্থিতে মনসৈবান্ুপ্রষ্টব্যং 

মনসৈবেদমাপ্তব্যমিত্যাদিশ্ররতয়োংপ্যাপ্রস্তেন প্রতিপাদিতা ভবেযুঃ। 

যত্তু কৈশ্চিছুক্ং । দর্শনবৃততিষ্প্রতি মনো মাত্রস্তেধপাঁদানত্বপরায়ত্তা শ্রতয়ো 

ন বিরুদ্ধন্ত ইতি তদতীব বিচারাসহং । যতঃ প্রমাণাকাঁজ্কায়াঁং প্রবৃ- 
২০৮ প্রি রক্ত পপর পপ পসরা 

হ্বাদশ কপালসংস্কারে অষ্টকপালসংস্কার ব্যবহারসিদ্ধ/। আর যেমন 

যাহার ছুই পুত্র আছে, তাহার ও একপুক্রব্যবহার হুইয়! থাকে । সেইরূপ 

এইস্থলেও প্রত্যক্ষাদি গম্যে উপনিষত্প্রতিপাদ্যত্ব ব্যবহার হয়, অন্তের 

এইরূপ ব্যবহার হয় না । আর যাহ উপনিষন্মীত্র গম্য, তাহা যে মনো- 

গম্যে অন্ুপপন্ন, এমত নছে। প্রত্যয়দ্বার| উপনিষত্ভিন্ন সমুদায়ই কারণত্ব- 

রূপে ব্যাবৃত্ত হয় না; যেহেতু শান জ্ঞানের. অপরোক্ষত্ববাদী হইয়াঁও 
আত্মার পরোক্ষঞ্ঞানে মনঃপ্রভৃতির করণত্ব স্বীকার করির1 থাকে, বিত্ত 

শ্রুতিবাক্যেও পুরাণাদির শব্দাস্তর শোতব্য ইত্যাদি ম্মরণ হেতু আঁচার্ধ্য- 
মতই আমার সম্মত। প্রমাণান্তর ব্যাবৃত্তিতে যে তাৎপর্য কল্পনা, তাহা! 

আত্মার পরোক্ষজ্ঞান শব্দের প্রমাণত্বে সিদ্ধি, ইহাই বলাযায়। আর 

শব্বাস্তর ব্যাবৃত্তিতে যে তাৎপর্য, তাহা! শ্রুত্যাদি সম্মত হেতু কল্পর] করা 

যায়। এই সিগ্ধস্ত হইলেই "মন ছবারাই দেখিবে এবং মনদ্বারা! লাভ 

করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি সকলও অনায়াসে প্রতিপাদ্দিত হয় । আর কেহ 

কেহ বলেন যে, দর্শনবৃত্তির প্রতি মনোমাত্রই কারণ, এই সকল শ্রুতি- 

বিরুদ্ধ হর, তাহ! নিতাত্তই বিচারাগ্রাহ্, কারণ যে মকগ শ্রুতি প্রমাণা- 
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ত্তাস্তাঃ কথমুপাদাঁনপর| ভবেযুঃ | কামঃ সঙ্কল্পে! বিচিকিৎসেত্যাদি- 

ত্য সাঁবধারণয়। সর্বাপাং বৃততীনাং মনোমাত্রোপাদানকত্বে বোধিতে 

আকাজ্ষাভাবেনোপাঁদানতাৎপর্যকত্বেন বর্ণযিতুং কথং শক্যেরন্। পূর্ব্বং 

দ্বিতীয়বল্যাং প্রণবন্ত ব্রক্ষবোধকত্বেনোক্তেন্তস্তাপ্যপরোক্ষহেতুত্ব্নিতি 

শঙ্কাং নিবারয়িতুং মনটৈবানুত্রষ্টব্যমিত্যার্দি সাবধারণবাক্যানীত্ব বর্ণ- 
গিতুং শক্যানি জ্যরিত্যলমতিবাগ্জালেন। বস্ততস্ত যোগিনাং সমাধো 
দুরবি প্রকৃষ্টপদার্থজ্ঞানং সর্বশান্ত্ গ্রসিদ্ধং ন পরোক্ষং। তদানীং পরোক্ষ- 
সামগ্র্যভাবাৎ। নাগি ম্মরণং তেষাং পুর্ববিশিষ্যানন্থভবাৎ। নাপি 

স্খাদিজ্ানবৎ সাক্ষিরূপং অপসিদ্ধান্তাৎ। নাপ্যপ্রমাণকং প্রম।সামান্তে 

করণনিয়মাঙ। নাঁপি চক্ষুরাদিজন্যং তেষামসন্নিকর্ষাৎ তল্মান্মানপিকী 

প্রমৈব সা বাচ্যেতি মন্দ ইন্দরিয়ত্বং এমাঁপত্বং চ দূরমপহ্নবমেবেতি | 
যোইপি যোগশ্রত্যোঃ সমুচ্চয়ং কল্পয়স্তি তেষামপি পুর্নোজদুষণগণত্তদ- 

কাজ্জায় প্রবৃত্ত, তাহারা কিরূপে উপাঁদ্।ানপর হইতে পারে। আঁর্ 
“কামঃ সক্কপ্পো। বিচিকিৎসা” ইত্যাদি সাধারণ শ্রুতিদ্বার| বৃত্তি সমৃ- 

হের মনোমাতোপাঁদানকত্ব বোধিত হইলে 'সকাজ্ষ।(ভাবেও উপাদান 
তাৎ্পর্যযকত্বরূপে বর্ণন কর] যায় না। পুর্বে দ্বিতীয় বন্লীতে প্রণবের 

বোঁধকত্ব কথন হেতু তাহারও অপরোক্ষ হেতুত্ব হয়, এই শঙ্কা! নিবারণ 
করিতে “মনঘ্বারাই দর্শন করিবে" এই সাঁধারণ বাক্য বর্ণন কর। যায়; 
স্থতরাং বনু বাক্যব্যয় নিশ্রয়োজন। বাস্তবিক যোগীর সমাধি হইলে 

তাহারা যে দূরবর্তী ও বিপ্রকষ্ট পদার্থ জানিতে পারে, তাহ! সর্ঘশাস্ত 
প্রসিদ্ধ । কিন্তু যোগীদিগের এ জ্ঞান পরোক্ষ নহে, কারণ সেই সময়ে 
পরোক্ষজ্ঞানের কোন কারণই থাকে না এবং শ্রণ৪ হইতে পারে না 

যেহেতু যোগিগণের পূর্বতন পদার্থের অনুভব হয় না এবং সুখাদি 

জ্ঞানের সভার সাক্ষিত্বরূপও নহে, কারণ তাহাতে অপসিদ্ধাস্ত হইয়! উঠে, 
অপ্রাঘাণ্য দোষও হয় ন|, যেহেতু প্রমাসামান্তেই করণ নিয়ম হয়। আর 
এ জান চক্ষুরাদিজন্য নহে, কারণ তাহাতে চক্ষুর সন্নিকর্ষ নাই। আত- 

এব উক্ত জানকে মানপিক প্রমাজান বল! যায়) সতরাং মনের ইন্জিয়ত্থ 
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বন্ধ এব। তন্মাদ্যোগজন্যসংক্কীরমচিবমনোমাত্রগম্য সাঁষম্মেতি সিদ্ধং। 

নন চকামিনীং ভাবয়তে! ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকারস্তেব ভাবনাজন্ত- 

স্বেনাঁনুসাক্ষাৎকারস্যাপ্রমাত্বপ্রলঙ্গঃ । অবাধিতবিষয়ত্বাৎ দোঁষজন্তত্বাভ1- 

বাচ্চ। কামিনীসাক্ষাৎকারস্ত ভু বাধিত বিষষত্ব।দেঁষজন্তত্বাচ্চাপ্রামাণ্যং 

ন। ভাবনাজন্তত্বাং। ন চ ভাবনাসমাধেজ্জীপকত্তে প্রমাণান্তরাপাতঠ। 

তশ্ত। মনঃসহকারিত্বাৎ প্রমাণনিরূপণানিপুণৈটর্নযায়িকার্দিভিরপি যৌগজ- 

প্রত্যক্ষ্ভালৌকিকপ্রত্যক্ষেস্তরীবঃ কৃতঃ। যোগজালৌকিকন্নিকর্ষেণ 
যোগিনেো। ব্যবহিভবিপ্রকষ্টশ্ক্ষার্থমাম্মীনমপি যথার্থৎ পশ্তন্তি। তথ! 

চপাতগ্রলে হুত্রে। খতভ্তর1 তত্র প্রাপ্ত আতানুমানপ্র জ্ঞাভ্যামন্য বিষয়া- 

বিশেবার্থত্বান্ততর সমাধো যা প্রজ্ঞান্তাঃ শ্রুতং শ্রবণং শান্মবোধ$। অন্ধু- 
মননমন্ুমানং যৌক্তিকঞ্জানং তদ্রপপ্রজ্ঞাভ্যাম্্যবিষয়! বিষয়াঃ কুতঃ। 

াশিস্ীাশিস্পিশীশীলা সপ পাপা শি পপি পি শপ শাপলা পেপাল পপ শীল 

সিদ্ধ হইতেছে । যাহার! যোগ ও শ্রুতি উভয়ই তুল্য কল্পনা করে, 
তাহাদিগের মতে পুর্বোক্ত দোষ সকল তদবস্থই হইতেছে। অতএব 
আত্ম যৌগজন্ত সংস্কারের সহকারী মনোমাত্রের গম্য, ইহ1 সিদ্ধ হইল। 

কোন পুরুষ কামিনীর সহিত কথোপকথন করিয় দূরব্তী হইলে ভাবনা- 
দ্বার দেই কামিনীর সাক্ষাৎকার মনে করে) এইস্থলে যেমন কামিনীর 

সাক্ষাৎকারজ্ঞান অগ্রমা, 'আব্মসাক্ষাৎ্কারে ঘেইরূপ অপ্রমা গ্রসঙ্গ হয় 

না। যেহেতু উক্ত জ্ঞানে বাধা বা দেষ জহস্ব নাই । ভাঁবনাদ্বার। যে 
কামিনীর সাক্ষাৎক(র হয়, তাহা বাধিত বিষয় ও দোষজন্ত ) স্মতরাং এ 

জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বলা যায় না, অর্থৎ দূরস্থিত। কামিনীর যে সাক্ষাৎ- 
কার, উহ! কেবল ভাবনামাত্র, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে। বিশেধতঃ 

ভাবনারূপ সমাধির জ্ঞাপকত্বে প্রমাণান্তর নাই। বাম্তবিক ভাবন! 

মনের সহক।রী বিধায় আত্মপ্রম।ণনিরূপণে নিপুণ নৈয়ায়িকাদির1যোগ- 

জন্ত প্রত্যক্ষকে লৌকিক প্রত্যক্ষের অন্তভূতি করিয়াছেন। যোগদ্ 
অলৌকিক সগ্নিকর্ষারা যোগিগণ ব্যবহিত বিগ্রকুষ্ট পদার্থ এবং 

আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে। পাতঞ্জলহত্রে লিখিত আছে যে, শ্রবণ; 

অর্থাৎ শাক্ষবোধ, অনুম!ন, আর্থাৎ যৌক্তিকজান, উক্তরূপ প্রজ্ঞাদ্বার! 
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বিশেধার্থত্বাৎ। বিশেষে! নির্ধিকরোৎর্থে। বিষয় যন্তাঁঃ সা তথ। তন্তঃ 

ভাবস্তথাত্বং তত্মাচ্ছবস্তাপদার্থতাবচ্ছেদ্বকপুরম্কারেপৈবানুমানন্ত ব্যাঁপ- 

কতাবচ্ছেদকপুরস্কারেণৈৰ, ধীজনকতুনিয়মেন তদ্গ্রহণে যোগ্য বিশেষ্যমা ঘ- 

পরত্বাদ্দিত্যর্থঃ। আক্র বাদরায়ণরুতং ভাষ্যং। শ্রুতমাঁগমবিজ্ঞানং তৎ- 

সমাহ্যবিষয়ং নহাপমেন শক্যে! বিশেষোইভিধাতুং কল্মান্হি বিশেষেণ 

কৃতসঙ্কেতঃ শব্দইত্যারভা সমাধিপ্রঞ্জানিগ্রাহা এব সবিশেষে! ভূতমুক্ 
গতো। বা পুরুষগতো। বেতি । যোগবীজে । ছ্াননিষ্ঠো বিরক্তোখপি 

ধর্মজ্জোইপি জিতেক্িয়ঃ। বিনা! যোগেন দেবোহপি ন মোক্ষং লভতে 

প্রিয়ে। কিঞ্চ। তদেব সক্তঃ সহ কর্্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্ত- 

মস্তেতি শ্রতেঃ। কারণং গুগসঙ্গোহম্ত সদসদেযানিজন্মস্থ ইতি স্বৃতেশ্চ 

দেহাবসানপময়ে যত্র রাগাছ্যদ্বদ্ধো! ভবতি তামেব যোনিং জীবঃ প্রাপ্পো।- 

তীতি যোগহীনম্ত জন্মান্তরং স্তাদেব মরণসময়ে সমুভ্ূতবৈক্ুব্যন্তাযোগিনা! 
বাঁরফ্িতুমশক্াত্বাং। তছুক্তং যৌগবীজে । দ্রেহাবসানসময়ে চিত্তে যত্য- 
দ্বিভাবয়েৎ। তত্তদেৰ ভবেজ্জীৰ ইত্যেবং জন্মকারণং। দেহাস্তে কিং 

পাপা পপ পপ সাপ শপ পাল 

অন্য বিষয় পরিগৃহীত হয় না, নির্রিকল্প কথনই উক্ত প্রচ্জার বিষয় হয়। 

বাদরায়ণভাষ্যেও ইহাই প্রতীত হইয়াছে । যোগবীজে লিখিত আছে 

যে, ক্জানবান সংমারবিরক্ত ধর্দ্মজ্ঞ জিতেন্ড্রিয় পুরুষ, কিম্বা কোন দেব 

যোগ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ করিতে পারেন না। শ্বতি প্রমাণে জানা 

ষে) সৎ ও অসৎ যোনিতে যে জীবের জন্ম হয়; গুণযোগই তাহার কাঁরণ, 
অর্থাৎ দেহাবসানকালে যাহাতে 'অন্ুরক্ত হইয়। থাকে, জীব সেই যোনি 

প্রাপ্ত হয়। যদি যোগন্বারা পরমাত্ণাতে আসক্ত হইয় দেহত্যাঁগ করিতে 

পারে, তাহাহইলে আত্বাতে লীন হয়, ভাহার আর জন্ম হয় না, আর 

যান্ধুরা অযোগী; তাহার! মরণকালে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে নাঃ নান! 

বিষয়ে তাহাদিগের চিতভসপশর হয়; হ্থতরাং জন্মান্তর ভোগ কনিয়া 

থাচক । যোগবীজে লিখিত আছে যে," দেহাবসানকালে চিতে যাহা! 

যাহ! ভাবন] করেন, জীব তাহাই তজন1 করে এবং তাহাই জীবের জন্মের 

কারথ। বর্তমান দেহের গতন হইলে জীব প্রজন্মে কি হইবে? তাহা 
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তবেজ্জন্ম তত্র জানত্তি মানবাঃ | তন্মাজ্জানধ্ বৈরাগ্যং জপশ্চ কেবলং 

শ্রমঃ। পিগীলিক। যদ1 লগা দেহে জ্ঞানাদ্বিমুচ্যতে। অসৌ। কিং বৃশ্চিটক- 
দা্টে। দেহাস্তে বা কথং সুখী । যোগিনাং তু ষোগবলেনাস্তকালেহপ্যাম্ম- 
ভাবনয়া মোক্ষ এবেতি ন স্যাজ্ন্মাস্তরং । তত্ুক্তং ভগবত! । প্রয়াণকালে 

মনসাংচলেন তক্ত্যা যুক্তে! যোগবলেন চৈব ইত্যার্দিনা। শতং চৈকু 
হৃদয়ন্ত নাড়য় ইত্যাদি শ্রতেশ্চ। ন চ তত্বমস্তাপিবাক্যশ্তাপরোক্ষঞাঁন- 
জনকত্বে তদ্ধিচারস্ত বৈষথ্যমেবেতি শঙ্কাং। বাক্যবিচারজন্য গ্াঁলস্তয 
যোগদ্বারাইপরোক্ষজ্ঞানলাধনত্বাৎ ৷ অত্র চ যোগবীজ্ে। গৌরীশ্বরসন্বাদে। 
মহানস্তি ততঃ কিঞ্িল্লিখ্যতে । দেবুযুবাচ। জ্ঞানিনস্ত মতা যে বৈ তেষাং 

ভবতি কীদৃশী। গতিঃ ফথয় দেবেশ কারুণ্যামৃতবারিধে । ঈশ্বর উবাচ। 
দেহাস্তে ভঞানিন] পুণ্যাৎপাপাৎ্ ফলমবাপ্যতে ।, যাদৃশং তু ভবেত্ততুডুক্তা 

সব, প৩/ (২ ১৯০ পপ শাদা কি 

জাঁনে না, অতএব যাহাতে তব্বজ্ঞান জন্মে ৪ বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহাই 

করিবে এবং জপকার্যে নিরত থাকিবে । পিপীলিক। গাত্রে ম'লগ্র হইলেও 

যখন মনুষ্য জ্ঞানবিষুক্ত হয়) তখন তাহাকে বৃশ্চিকে দংশন করিলে অথবা 

তাহার দেহ পত হইলে কিরূপে সেম্থখী হইতে পারে। যোগীব্যক্তির 

অস্তকাঁলেও যোগবলে আত্মভাবনা দ্বার মোক্ষলাঁভ হইয়া! থাকে ; 

স্গতরাং তাহার জন্মাস্তর হইতে পাবে না। ভগবান বলিয়াছেন) যখন 

প্রাণ প্রয়াণসময় হইবে, তখন নিশ্চলমনে ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগাশ্রয় 

করিয়া থাকিবে । আর ইহাও বলা যায় নাষে, তত্বমপি প্রভৃতি বাক্য- 

দ্বার অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলে তত্ববিচার ব্যর্থ হয়, কারণ বাক্যবিচার- 

ঘার। যে জ্ঞান জন্যে, তাহাই যোগদ্বারা অপরোক্ষ জানের সাধন হইয়! 

থাকে । এই বিষয় ষোগবীজে পার্বতীশ্বরসংবাদে বাহুল/যরূপে বিবৃত 

আছে, এইস্লে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে ।--দেরী বুলিলেন»হে 

করুণাসাগর ! জ্ানীগণের মরণ হইলে তাহাদিগের'কীদুশী গতি হয়? 

তাহ! কৃপা করিয্প। আমাকে বলুন। মহাদেব কহিলেন, দেবি! জ্ানিগণ 

দেছাস্তে পাপ পুণ্যের অনুরূপ গতিলাভভ করিয়! থাকে? তাহারা যে 

যেরূপ কর্দ করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিয়া! পুনর্ধার জানী হয়, 
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জানী পুনর্ভবেৎ | পন্চাং পুণ্যেন লভতে দিদ্ধেন সহ সঙ্গতিং। ততঃ 

সিদ্ধন্ত কৃপয়া যোগী তবতি নান্তথা। ততে৷ নশ্ততি সংসারে নান্তথ। শিব- 

ভাষিতং। দেব্যুবাচ। জ্ঞানাদেবহি মোক্ষং চবাদস্তি জঞানিনঃ সদ]। 

ন কথং সিদ্ধযোগঃ কিং মোক্ষদে! ভবেৎ। ঈশ্বর উবাচ। জ্ঞানেনৈব হি 

য়োক্ষে। হি তেষাং বাক্যং তু নান্তথ! । সর্বে বদস্তি খঞ্পোন জয়ে! ভবতি 

তহি কিং। বিনা যুদ্ধেন বীর্যেণ কথং জয়মবাপ্রয়াৎ। তথা যোগেন 

রহিভং জাানং মোক্ষায় নে! ভবেৎ। নন জনকাদীনাং যোগমন্তরেণাপ্য- 

গ্রতিবদ্ধজ্ঞানমোক্ষয়োঃ শ্রবণাৎ কথং যোগাদেবাপ্রতিবদ্ধজ্ঞানং মোক্ষ- 

শ্চেতি চেৎু। উচ্যতে । তেষাং পূর্ববজন্মানুষ্ঠিতযোগজসংস্কারজ্জ্ঞান প্রান্তি- 

রিতি পুরাণাদে। আয়তে | তথাহি। জৈগীষব্যো যথ। বিপ্রো। যথ। চৈবা- 

সিতাদয়ঃ । ক্ষত্রিয়! জনকাদ্যাস্ত তুলাধারাদয়ে। বিশঃ । সংপ্রাপ্তাঃ পরমাং 

পরে পুণ্যবলে সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গলাত করে, অনন্তর সেই সিদ্ধ পুকষের 

কূপাবলে যোগী হইয়া! থাকে এবং ষোগসাধন করিতে করিতে সংসার 

মমত]1 বিনাশ পায়। ইহ! শিববাকা, কদাচ ইহার অন্যথ। হয় না। পুন- 

ব্বার দেবী কহিলেন, জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ 
হইতে পারে, তবে সিদ্ধ পুরুষের সমাগমে যোগ কিরপে মোক্ষ প্রদান 
করে? শগ্ধর কহিলেন! জানিগণের বাক্য অন্তথ! হয় না, বাস্তবিক 

জ্ঞঙানেই মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু সকলেই বলিয়। থাকে যে, খড্গদ্বার। 

জয় হয়, পরস্ত যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল বীর্ধ্যাদিত্বার জয় হইতে পারে 
না, অর্থাৎ যেমন যুদ্ধ না করিলে খডাগ জয় প্রদান করিতে পারে না; 

সেইনূপ ঘোপধাধন ন। করিলে কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পাঁরে ন1। যদ্দি 

বল, জনক্ষার্গির যোঁগব্যতিপ়েকেও অপ্রতিবন্ধজান ও মোক্ষের শ্রবণ 

আঁওছ, তবে ছোগন্ারাই আগ্রতিবদ্ধজঞান ও মোঁঞ্ষ হয়, ইহা কিরূপে 
সম্ভবিতে পানে ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, জনকাদির পূর্বজন্মকৃত যোগ- 
জন্য সংস্কার ছিল, তাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান ও মোক্ষ হইয়াছে, এই- 
রূপ পুরণাদিতে শ্রুত আছে। জৈগীষবা ও আসিতাদি বিপ্র, জনকাদি 

ক্ষবিক্ন এবং তুলাধারাঁদি বৈশ্য, ইহারা পূর্বজন্মকৃত যোগবলে পরম! 
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দিদ্ধিং পূর্বাভ্যন্তস্বযৌগতঃ। ধর্ব্যাধাদয়ঃ সপ্ত শুদ্রাঃ পৈলবকাঁদয়ঃ। 

মৈত্রেয়ী হুলভা শাশশী শাগডিল্য চ তপস্থিনী। এতে চান্তে চ বহবো 
নীচযোনিগতা অপি। জ্ঞাননিষ্টাং পরাং প্রাপ্তাঃ পূর্বাত্যস্তস্বষোগত 
ইতি। কিঞ্চ পূর্বজন্মান্ষ্ঠিতযোগাভ্যাসপৃণ্য'তারতম্যেন কেছিস্ষত্বং 
কে চিদ্ুন্দপুত্রত্বং কেচিদ্দেবধিত্বং কেচিদ্বঙধিত্বং কেচিম্ুনিত্বং চ প্রাপ্তা: 

সস্তি। তত্োপদেশমস্তরেণৈবাক্মসাক্ষাংকারবস্তো ভবেষুঃ। তথাহি। 

হিরণ্যগর্ভবশিষ্ঠনারদসনত্কুমারবামদেবশুকাদয়ো জন্মসিদ্ধা ইত্যেব 

পুরাণাদিবু শঁয়তে। ঘত্ত, ব্রাহ্মণ এব মোক্ষাধিকারীতি শ্রয়তে পুরাণাদো 

তদযোগিপরং। তহুক্তং গরুড়পুরাণে । যোগাভ্যাসে। নৃণাং যেষাং নাস্তি 

জন্মান্তরাদূতঃ । যোগন্ত প্রাপ্তয়ে তেষাং শুদ্রবৈশ্তাি কক্রমঃ। স্ত্রীত্বা- 

চছদ্রত্বমত্যেতি ততো! বৈশ্ত্বমাগ্রুয়াৎ। তত” ক্ষত্রিয়! বিপ্রঃ কুপা- 

লিদ্দিলাঁভ করিয়াছিলেন, আর ধন্মব্যাঁধাদি সন্তব্যাধ, পৈলবকাদি শুদ্র, 

মৈত্রেয়ী, স্থলভ1, শা, শাঙিল্টী এনং অন্তান্ত বহু বনু নীচ জাতিরাও 

পূর্বজন্মকৃত যোগাভ্যানবলে জ্ঞানলান্ত করিয়াছিল। বস্ততঃ পপুর্বজন্ম- 
কৃত যোগাভ্যাসের তারতম্য বশতই কেহ ব্রঙ্গত্বৎ কেহ ব্রঙ্গপুত্রত্বং কেহ 

দেবধিত্ব, কেহ ত্রন্ষধিত্ব, কেহ মুনিত্বর কেহব। তক্তত্ব পাইয়াছেন। 

যোগীর। উপদেশ ব্যতিরেকেও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, 

হিরণ্যগর্ভ, বশিষ্ঠ, নারদ, সনত্কুমার, ধামদেব, শুকপ্রভৃতির। আজন্ম 

পিদ্ধ বলির! পুরাণাদিতে শ্রুত আছে। মার ষে কেবল ত্রাঙ্গণই মোক্ষাধি- 

ক।রী বলিয়া! শ্রুত আ[ছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যাহার] যোৌগবিহীন 

অথচ ত্রাঙ্গণ নছে, তাহার। মোক্ষ পাইতে পারে না, বাস্তবিক যোগা- 

ভ্যাস কারলে ব্রাঙ্গণ অব্রাঙ্গণ সকলে মোক্ষলাভ করিতে পারে । গরুড় 

পুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল মন্থুয়্যের জন্মা সরেহঘালাভ্যা সা ই, 
তাহাদিগের ধোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত শুত্রত্ব বৈহ্ত্বাদি শ্রাঞ্ডি হইয়। থাকে। 

প্রথমে ্ীত্ব প্রাপ্তি হইয়! শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, অনন্তর জন্মাস্তরে 'সেই 
শৃত্রের বৈশ্ত্বলাত হইয়! থাঁকে, পরস্ত সেই বৈশ্য পর জন্মে ক্ষত্রিয় 
ধো'নিতে জন্মগ্রহণ কর্ধে এবং সেই ক্ষত্িয়্ পর জন্মে ত্রান্মণ ছয়। ত*- 
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জ্ঞাত হুমুন্নাসভেদং কৃত্বা বায়ুং চ মধ্যগম। 
সপ পাপে পপ ০ 

হীনস্ততে। ভবেৎ্। অনূচানঃ স্বতো৷ যজা কর্শন্তাসী ততঃ পরং। ততো! 

জ্ঞানিত্বমভ্যেতি যোগী মুক্তিং ক্রমাল্লভেদ্দিতি। শুদ্রট বন্তাদিক্রমাদ্যোগী 
ভূত্বা মুক্তিং লভেদ্দিত্যর্থঃ । ইথং চ যোগে সর্বাধিকার শ্রবণাদ্যোগোতৎপর- 

তত্বজ্ঞানেন সর্ধ এব মুচ্যন্ত ইতি সিদ্ধং । যোগিনস্ত ত্রষ্টস্তাপি ন শূর্রাদি- 

ক্রমঃ। শুচীনাং প্রীমতাং গেহে যোগন্রষ্টোইভিজায়তে । অথবা যোগি- 

নামেবেত্যাদি ভগবদ্ধচনাদিত্যলং ॥ ১৫ ॥ 

প্রাণমনসোলয়ং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধযতীতুযুক্তং। তত্র প্রাণলয়েন 

মনসোইপি লয়ঃ সিদ্ধযতীতি তল্পয়রীতিমাহ | জ্ঞাত্বেতি। সদৈব সর্বদৈব 

স্স্থানে শোভনে স্কানে স্রাজ্যে ধার্্িকে দেশ ইত্যাছ্যক্তলক্ষণে স্থিত 

স্থিতিং কৃত্বেত্যর্থ: । ন্থৃযুয়। মধ্যনাড়ী তন্তাঃ সত্েদং শোঁভনং ভেদন- 

প্রকারং ভ্ঞাত্ব। গুরুমুখাদ্বিদিত্বা! বায়ুং প্রাণং মধ্যগং মধ্যনাড়ী সঞ্চারিণং 
এ সপ. টি 

পরে সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করে) ততৎপরে যাঞ্জিক হয়) অন্তর কর্ম্মাভ্যাস 

করে, কর্দাভ্যাস করিতে করিতে যোগী হয় এবং যোগী হইলেই মুক্তি- 
লাভ করিতে পারে, এইরূপে ক্রমত শূদ্রত্বা্দি প্রাপ্তির পর, যোগী হইয়? 
যুক্তিলাত করে। উক্ত প্রকারে নকলেরই যোগে অধিকার শ্রবণহেতু 
যোগোত্পন্ন জ্ঞানদ্বারা, সকলেই মুক্ত হইতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল। 

যোগীরা যোগত্রষ্ট হইলেও তাহারা শুদ্রাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করে না। 
যাহার! যোগন্রষ্ট তাহার! শ্রীম।ন শুচি ব্যক্তির গৃহে জন্মিয়া থাকে, 

অথব! ষোগীর গৃহে যোগত্রষ্ট জন্ম গ্রহণ করে, ভগবদ্বাক্যে ইহাই জান! 

যায় ॥ ১৫ ॥ 

*পূর্বেরব উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ ও মনের লয় ব্যতিরেকে মোক্ষ সিদ্ধি 

হয় না এবং প্রাণের লয় হইলে মনের লয়সিছ্ি হয়, অতএব কিরপে 
প্রাণের লয় হইয়। থাকে, তাহাই কথিত হইতেছে ।--সর্ধদা শোভন 
রাজ্যে; অর্থাৎ ধার্মিকাদিদেশে অবস্থিতি করিয়৷ উত্তমরূপে মধ্য নাড়ী 
সুযুয়ার তেদন প্রকার জানিবে, অনন্তর প্রাণবারুকে .নুযুয়্ার মধ্যগত 

২৬ 
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শ্ছিত্ব। সদৈব স্থস্থানে ব্রহ্মরদ্ধে নিরোধয়েহ ॥ ১৬ ॥ 
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ। ধন্তঃ কালং রাত্রিন্দিবাত্মকমূ। 

কুত্বা ব্রদ্ষরদ্ধে, মুর্ধীবকাশে নিরোধয়েন্লিতর।ং রুদ্ধং কুর্ধ্যাৎ। প্রীণন্ত 

ব্রদ্ধরন্ধে, নিরোধে! লয়ঃ প্রাণলয়ে জাতে মনোহপি লীয়তে । তছ্ক্ত 

বাঁশিষ্ঠে। অভ্যাসেন পরিষ্পন্দে প্রাণানাং ক্ষর়মাগতে । মনঃ গ্রাশম- 

মায়াতি নির্বাণমবশিষত ইতি। প্রীণমনসোল্ য়ে সতি ভাবনাবিশেষ- 

রূপপমাঁধিসহকৃতেনীস্তঃকরণেনাঁবাধিতাম্মসাক্ষাৎকারে! ভবতি তদা জীব- 

গ্নেব মুক্তঃ পুরুষে তবতি ॥ ১৬। 

গ্াণলয়ে কালজয়ো ভবতীত্যাহ । সুর্যযান্দ্রমসাবিতি । হুর্ধ্যশ্চ চন্ত্র- 

মাশ্চ হুরয্যাচন্দ্রমসৌ | দেবতাদ্বন্দে চেত্যাঁনউ.। প্রাত্রিশ্চ দিবা চ রাত্রি 

ন্দিবং। অচতুরেত্যাদিনা নিপাতিতঃ। রাত্রিন্দিবং আম্মা শ্বরূপৎ যস্থ 

সরাত্রিন্দিবাম্মকন্তং রাত্রিন্দিবাত্মকং কাঁলং সময়ং ধত্তো বিধত্তঃ কুরুতঃ। 

স্যুয়। সরশ্বতী কালন্ত হ্ুর্য্যাচক্্রমোৌভাং কৃতশ্ত রাত্রিন্বিবাগ্নকম্ত সময়স্তয 

ভোৌক্তী ভক্ষিক। বিনাশিকা। এতদ্গুহ রহন্তমুদাহৃ তং কথিতং। অয়ং 

করিয়া ত্রহ্গরন্ধে নিরুদ্ধ করিবে । এইরূপে প্রাণকে ব্রহ্গরন্ধে, নিরুদব 
করিলেই প্রাণলয় হয় এবং প্রাণলয় হইলেই মনের লয় হইয়। থাকে । 

যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসদ্বার1 প্রাণের ক্ষয় 
হইলে, 'র্থাৎ প্রাণবাঘু নুযুয়াদ্ধারা সঞ্চরণ করিয়] ত্রহ্মরদ্ধে, স্থিরভাবে 
অবস্থিতি করিলে মনও প্রশান্ত হুইয়। থাকে, এইব্প হইলেই নির্বাণ 

লাভ হয়। প্রাণ ও মনের লয় হইলে ভাবন। বিশেষরূপ সমাধি সহকৃত 

আত্তঃকরণদ্বার! যখন আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখনই পুরুষের জীবন্ুক্তি 

হইয়। থাকে । ১৬॥ ॥" 
যিনি প্রাথকে লয়করিতে পারেন, তাহার নিকট কাল ও পরাজিত 

হব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ।-__হুর্ধ্য ৪ চন্ত্র ইহাঁর। দিবা রাত্িরপ 

কাল ধারণ করিতেছে, নুযুগ্না নাড়ীরূপা সরগ্বতী সেই চন্তরহুর্যযকৃত 
দিবারাত্রিস্বপ্নপ কালকে গ্রাস করেন, ইহ1 অতি গুহ কথা কথিত হইল । 
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ভোজ হ্ুযুন্ধ। কাঁলন্য গুহম্তেছদাহৃতম্ ॥ ১৭ ॥ 
দ্বানগুতিনহতআ্রাণি নাড়ীদ্বারাণি পঞ্জরে | 

ভাঁবঃ। সার্ধং ঘটিকাদয়ং হুর্য্য।। বহতি সার্ধং ঘটিকাদ্বয়ং চন্দ্রো বহুতি। 

যদ! হুষ্য্যো বৃহতি তদ। দ্িনমুচ্যতে । যদ] চন্ট্রো৷ বছতি তদ] রাত্রি 

রুচ্যতে । পঞ্চঘ্টকামধ্যে রাত্রিন্দিবাক্মকঃ কালো ভবতি। লৌকিকা- 
হোরাত্রমধ্যে যোগিনাং দ্বাদশাহেরাত্রাআ্কঃ কালব্যবহারে ভবতি । 

তাঁদুশকালমাঁনেন জীবানামাঘুর্মানমন্তি । যদ স্ুুস্নামার্গেণ বাঘুব্রক্ষরন্ধে, 

লীনে! ভবতি তদ1 রাব্রিন্দিবাম্মকম্ত কালন্তাভীবাছুক্তং ভোক্তী নুযুয় 
কালন্তেতি। যাবছুন্ষরন্ধে, বাঁযুর্লীয়তে তাবদে্যোগিন আযুর্বদ্ধতে। 

দীর্ঘকালাভ্যন্তনমাধির্োগী পূর্বমেব মরণকালং জ্ঞাত্ব ব্রহ্মরন্ধে, বাযুং 

নীত্ব কালং নিবায়তি ন্বেচ্ছয়া! দেহত্যাগং চ করোতীতি ॥ ১৭॥ 

দ্বানপ্ততীতি। পঞ্জরে পঞ্তরবচ্ছিরাস্থিভিব্বদ্ধে শরীরে দ্বাভ্যামধিকা- 

আবিদ হর কীট দর্ধহ দিদা বহি জল 
সার্ধ ঘটিক। চন্ত্রনাড়ী, অর্থাৎ ইড়! গ্রাবাহিত হইয়া থাকে, যখন হুর্য্যনাড়ী 

প্রবাহিত হয়, তখন দিবা এবং যখন চন্দ্রনাড়ী বহিতে থাকে, তখন 

রাত্রি, এইরূপে পঞ্চ ঘটিকামধ্যে দিবাঁরাত্রি হয়। লৌকিক দিবারাত্রি- 

মধ্যে যোগিদিগের দ্বাদশ অহোরাত্র ব্যবহার হইয়া] থাকে । এইরূপ 

কাঁলানুসারেই জীবের আঁযুর পরিমাণ চলিতেছে । যখন স্বযুক্নামার্গে 

প্রাণবাযু ব্রক্ষরদ্ধে, বিলীন হয়, তখন দিবারাত্রিরূপ কালের অভাব হয় 

বলিয়াই স্বষুম্নাকে কালভোক্ী বল! যায়; সুতরাং যাবৎ ব্রহ্গরন্ধে, 
প্রাণবাষু লীন থাকে, তাবৎ যোগীর আমুর বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘকাল সমাধি 

হ্যা করিলে যোগীরা পূর্বেই আপন আয্মক্ষাল নির্ণয় করিয়া ব্রক্গ- 
রন্ধে গ্রাণস্থাপন পূর্বক কালকে নিবারণ করিয়া থাকে এবং আপন 

ইচ্ছ! হইলে দ্রেহত্যাগ করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ 

পঞ্জরের ন্যায় শিরা ও অস্থিদ্বারা বন্ধ শরীরে দ্বিসপ্ততি লহশ্র নাড়ী 

আছে, প্র সকল নাড়ীই বায়ু প্রবেশের দ্বার, ইহাদিগের মধ্য নাড়ী 
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হযুন্ন! শাম্ভবী শক্তি: শেষান্ত্বেব নিরর্৫থকাঁঃ ॥ ১৮ ॥ 
বায়ুঃ পরিচিতে। যম্মাদগ্রিনা সহ কুগুলীম্। 

বোধয়িত্ব। ম্যুন্নায়াং প্রবিশেদনিরোধতঃ ॥ ১৯ ॥ 
পপ পপ পাপ পা পাপ পা 

শা 

সপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্তরতিনং ধ্যাকানি সহম্রানি ্বাগ্রতিসহস্রাণি, 

নাঁড়ীনাং শিরাণাং ছারাণি বায়ু প্রবেশমার্গাঃ সস্তি স্যুস্তা মধ্যনাড়ী শান্তবী 
শক্কিরন্তি শং স্থথং ভবত্যন্মাস্ক্তানামিতি শল্তুরীশ্বর-স্তেয়ং শাস্তবী। 
ধ্যানেন শত প্রাপকত্বাৎ। শস্তোরাবিত্ভাবজনকত্বাদ্বা শাস্তবী। যদ্বা শং 
স্থথরূপো৷ ভবতি তিষ্ঠতীতি শুরাম্মা তশ্তেয়ং শাস্তবী চিদভিব্যক্তিস্থান 

ত্বাপ্ধ্যানেনাঝসাক্ষাৎকারহেতুত্বাচ্চ। শেষা ইড়াপিঙ্গলাদয়স্ত নিরর্৫থকা 
এব নির্গতোহ্্থঃ প্রয়োজনং যাপাং তা নিরর্৫থকাঃ পূর্বোক্ত প্রয়োজনা- 

ভাবাৎ ॥ ১৮ ॥ 

বায়ুরিতি | ষন্মাৎ পরিচিতোইভ্যন্তে বাযুস্তম্মাদগ্নিনা জঠরাগ্নিন। সহ 

কুগুলীং শক্তিং বোধয়িত্বাঁ অনিরোধভো ২ গ্রতিবন্ধাৎ স্যুক্নায়াং সরস্থত্যাং 

প্রবিশেৎ বায়োঃ ধুয়া প্রবেশার্থমভ্যাসঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

স্ৃুয়া শান্তবী শক্তি বিদ্যমান আছেন। এই শক্তি ভক্তদ্দিগের সুখ 
গ্রদ্ান করে, এই নিমিন্তই ইহার শান্তবী নাম হুইয়াছে অথবা এই শক্তি 
শমভুর আবির্ভাবের হেতু বিধায় ইহা শান্তবী নামে খ্যাত, কিন্বা চিৎস্বরূপ 
আম্ম'র শভিব্যক্তি স্থান, অর্থাৎ ইহার ধ্যানেই শআাম্মসাক্ষাৎ কার হয় 

বলিয়াই ইহাকে শাস্তবী শক্তি বলা যায়; সুতরাং এই নাড়ীই যোগি- 

দিগের কার্ধ্য সাধিকা । আর ইড়। পিক্গলা গ্রভৃতি যে সকল নাড়ী মাছে, 
তাহার! সাধকের উক্তরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না বলিম়। 
তাহার1 নিরর্থক ॥ ১৮ ॥ ] 

যাহণতে বাস্থু পরিচিত হইতে পারে, এইক্পে জঠরা্মির রহিত ক কুণ্ড- 
লীকে পরিবোধিত করিয়। স্থযুয়ারূপা সরস্বতীতে প্রবেশিত করিবে, 

অর্থাৎ যাহাতে অনাগ্াপে বায়ু স্ববুষ্না মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা 
ঘভ্যাদ করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥ 
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হযুন্নাবাহিনি প্রাণে সিদ্ধযত্যেব মনোম্মনী | 
অন্থথ। ত্বিতরাভ্যাসাঃ প্রয়াসায়ৈব যোগিনাম্ ॥ ২০ ॥ 
পবনে। বধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে | 

মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেন বধ্যতে ॥ ২১ ॥ 
হেতুদ্বয়ং তু চিত্তম্ত বামন] চ সমীরণঃ। 

নুযুয়্েতি। প্রাণে স্থযুযাবাছিনি সতি মনোম্মনী উন্মন্তবস্থা সিদ্ধ্য- 

ত্যেব। অন্যথা প্রাণে শুধুক্স।বাহিন্তসতি তু ইতরাভ্যাসাঃ ম্যুয়েতর।- 

ভ্যাসা! যোগিনাং যোগাভ্যামিনাং গ্রর্নাসায়ৈব ভবন্তীত্যর্থত ॥ ২০ ॥ 

পবন ইতি। যেন যোগিনা পবনঃ প্রাণবাযুর্বধাতে ব্চঃ ক্রিয়তে 

তেনৈব যোগিনা মনো ব্ধ্যতে । যেন মনে! বধাতে তেন পবনো 

বধ্যতে | মনঃ পবনয়োরেকতরে বন্ধে উভয়ং বঞ্ধং ভবতীত্যর্থঃ & ২১ ॥ 

হেতুদ্বয়ং তু চিত্তস্তেতি । চিত্তন্ত প্রবৃত্ত হেতুদ্বয়ং কারণদ্বয়ম্তি 
কিন্তদ্িত্যাহ,। বাদন]৷ ভাঁবনাখ্যঃ সংস্কারঃ সমীরণঃ গ্রাণবীযুশ্চ তয়ে।- 

ব্বাসনাসমীরণয়োরেকশ্মিন্বিনষ্টে সতি ক্ষীণে সতি তৌ দ্বাবপি বিনশ্তত2 । 

অয়মাশয়ঃ | বাসনাক্ষয়ে সমীরণচিত্তে ক্ষীণে ভবতঃ | সমীরণে ক্ষীণে 

প্রাণবামু সুযুয্না নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইলেই মনোন্মনী, অর্থাৎ 

উন্মনী অবস্থা সিদ্ধি হয়। আর প্রাণকে ন্ুযুয্নাবাহী ন৷ করিতে পারিলে 

যোগাভ্যাসীর্দিগের কেবল পরিশ্রমই সার হয়, কোন ফলই হয় ন1 ॥২০॥ 

যে যোগী প্রাণকে বন্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাহার মনও বন্ধ হয় 

আর যিনি মনকে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রাণও বদ্ধ থাকে । প্রাণ ৪ 

মম উভয়ের মধো একটিকে বন্ধকরিতে পারিলে উভয়ই বন্ধ থাকে 8২১৪ 

চিন্ছের প্রবৃত্তির প্রতি বাসনা, অর্থাৎ ভাবনাথ্য সংস্কার এবং প্রাণ- 

বায়ু; এই উভয়ই কারণ। এই বাসন! ও প্রাণ ইহাদ্দিগের মধ্যে একটি 
ক্ষীণ হইলে উভয়ই বিনাশ পায়, অর্থাৎ বাসন] ক্ষয় পাইলে প্রাণ ও 

চিত্ত ক্ষীণ হয়, প্রাণ ক্ষীণ হইলে চিত্ত ও বাসন! ক্ষয় পায় এবং চিত্তের 
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তয়োর্ব্বিনষ্ট একন্মিস্তৌ ঘ্বাবপি বিনশ্টুতঃ ॥ ২২ ॥ 
মনে যন্ত্র বিলীয়েত পবনস্তত্র লীয়তে। 

চিত্তবাসনে ক্ষীণে ভবতঃ। চিত্তে ক্ষীণে সমীরণবাসনে ক্ষীণে ভবতঃ। 

তছুক্তং বাশিষ্ঠে । দ্বে বীজে রাম চিন্তন্ত প্রাণম্পন্দনবাসনে । একম্মিং্ 

তয়োর্ন্ে ক্ষিপ্রং দ্বেঅপি নশ্ততঃ । তত্রৈব বাতিরেকেণোক্তং | যাব- 

দ্বিলীনং ন মনে। ন তাবদ্ধাসনাক্ষয়ঃ। ন্ষীণ! বাসন1 যাবচ্চিন্তং তাঁবন্ন 

শীম্যতি। ন যাবদ্যাতি বিজ্ঞানং ন তাবচ্চিন্তসংক্ষয়ঃ। যাবন্ন চিত্বোপ- 

সমে! ন তাবন্তত্ববেদনং। যাবন্ন বামনানাশস্তাবত্তত্বাগমঃ কুতঃ । যাবন্ন 

তত্বসংপ্রাপ্তিনন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ । তত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব 

চ। মিথঃ কারণতাং গত্বা] ছুঃসাধ্যানি স্থিভান্ততঃ। ত্রয় এতে সমং 

যাবন্ স্বত্যন্তা মুহুমুছঃ | তাবন্ন তত্তসংপ্রান্ডির্ভবত্যপি সমাশ্রিতৈঃ ॥ ২২ ॥ 

ক্ষয় হইলেও বাসন1 এবং প্রাণ ক্ষীণ হইয়। থাকে । যোগবাশিষ্ঠে উক্ত 

আছে বে, বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামকে বলিয়াছেন, হে রাম! গ্রাণবাঁযুর 

স্পন্দন ও বাঁদন। এই ছুইটি চিন্ডের মুল কারণ, ইহাদ্দিগের একটা নষ্ট 

হইলে তত্ক্ষণা দুইটি বিনাশ পায়। তরী যোগবাশিষ্ঠে ব্যতিরেকভাবে 

উক্ত আছে যে, যাবৎ মন বিলীন না হয়, তাবৎ বাসন। ক্ষয় পায় না, 

আর যাবৎ বাসনার ক্ষয় না হয়, তাঁবৎ চিত্ত শান্ত হইতে পারে না। 

যাবৎ তত্বঙ্জানোদয় না হয়, তাবৎ চিত্তের সংশয় দূর হয় না, আর 

যাবৎ চিত্তের শাস্তি না হয়, তাবৎ তত্বপ্জান জন্মে না। যেহেতু যাবৎ 

বাসনার নণশ না হয় তাবৎ কিরূপে তথ্বজ্ান হইতে পাবে, যাবৎ 
তত্বজ্ঞানের উদ্দয় হয় ন1, তাবৎ বাসন! ক্ষয় হয় না; হ্থুতরাং তত্বজ্জান, 

মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়। ইহারা পরস্পরের কারণ, ইহাদিগকে 

সাধন কর! দুঃসাধ্য, অতএব এই সকলই বর্তমান থাকে । যাবৎ 

বানা, চিত্ত ও প্রাণ এই তিনের নমত1 ন। হয়, তাবৎ তন্বক্রান হইতে 

পারেনা ॥২২॥ , 

যে আধারে সন বিলীন হয়, সেই আধারে পবন, অর্থাৎ গ্রাণবাু 
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পবনে1 লীয়তে যন্ত্র মনস্তত্র বিলীয়তে ॥ ২৩ ॥ 

হুপ্ধীন্বুবৎসংমিলিতাবুভে। তো 
তুল্যক্রিয়ে। মাঁনসমারুতে। হি। 

যতে। মরুত্ৃত্র মনঃপ্রবৃতির্যতো 

মনন্তত্র মরুত্প্ররৃতিঃ ॥ ২৪ ॥ 

মন ইতি । যত্র যন্মিল্লাধারে মনে! লীয়তে তত্র তন্মিশনাধারে পবনে। 
বিলীয়ত ইত্যান্বয়ঃ ॥ ২৩॥ 

ছুগ্ধান্ুবদিতি ৷ ছুগ্ধা্ুবৎ ক্ষীরনীরবৎ সম্মিলিতৌ সম্যক মিলিতো 

তাবু দ্বাবপি মানসমাক্ুতৌ। মানসং চ মরুতশ্চ মানসমারুতৌ চিত্ত- 
প্রাণো তুল্যক্রিয়ৌ তুল্যাসম। ক্রিয়! প্রবৃত্বি্যয়োস্তাদ্ৃশৌ ভবতঃ | তুল্য- 
ক্রিয়ত্বমেবাহ। যতইতি। যতঃ যত্র সার্ববিভক্তিকস্তপিঃ । যন্মিন্ চক্রে 
মরুদ্বযুঃ প্রবর্ভতে তত্র তশ্মিন্ চক্রে মনঃপ্রবৃত্তিঃ মনসঃ প্রবৃন্তির্ভবতি। 

যতে। যন্রিন্ চক্রে মনঃ গ্রবর্তে তত্র তন্মিন্ চক্রে মকুত্গ্রবৃন্তিঃ বায়োঃ 

প্রবৃত্তিরভবতীত্যর্থঃ। তদছুক্তং বাশিষ্ঠে । অবিনাঁভাবিনী নিত্যং জন্তুনাং 

লয় পাইয়! থাকে, আর যে আধাঁরে পবন, অর্থাৎ প্রাণবায়ুয় লয় হুই- 
মাছে, সেই আধারে মনও বিলীন হুইপ থাকে ॥ ২৩ ॥ 

যেমন ছুপ্ধ ও জল ইহারা মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণ ও 

মন ইহারা একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করে, অর্থাৎ উহাদিগের একরূপ 

প্রবৃত্তি হয, .ঘেহেতু যে চক্রে বাসু প্রবৃত্ব হয়, সেই চক্রে মনের প্রবৃত্তি 

হইয়! থাকে, আর যে চক্রে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই চক্রে প্রাণবাদু 

প্রবৃত্ত হইয়! থাকে । যোগবাশিষ্ঠে উক্ত আছে যে, জন্তগণে প্রাণ ও 

চিত্ত ইহারা অবিনাভাঁবসন্বন্ধশলী, অর্থাৎ উহ্াদিগের মধ্যে একটি 

যেখানে থাকে, সেই স্থানে ছইটিই দেখা যাঁয়। আর যেখানে একটির 

অভাব হয়, সেই স্থানে ছুইটিরই অভাব হয়। পুষ্প ও গন্ধ এবং তিল 
ও, তৈল ইহাদ্দিগের একের বিদ্যমানতাঁশ্েই উভয়ের বিদ্যমানতা এবং 
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তব্রেকনাশাদপরস্ত নাশ 

একপ্রবৃতেরপরপ্ররৃতিঃ | 

অধ্বস্থয়োশ্চেক্দরিয়বর্গবৃততিঃ 

প্রধ্স্তয়োন্মোক্ষ পদস্থ সিদ্ধি; ॥ ২৫ ॥ 

প্রাণচেতসী। কুন্বমামোদবন্মিশ্রে তিলতৈলে ইবাশ্থিতে। কুরুতশ্চ 

বিনাশেন কার্য্যং মোক্ষাখ্যমুত্তমমিতি ॥ ২৪ ॥ 
তত্রেতি। তত্র তয়োশ্নীনসমারুতয়োন্মধ্োে একস্ত মানসশ্ত মারুতস্ত 

ব৷ নাশাল্লয়াদ পরস্থান্স্ত মারুতন্ত মানসন্ত বা নাশোলয়ো ভবতি । এক- 

প্রবৃত্তেরেকস্ত মানসন্ত মারুতস্ত বা প্রবৃত্েন্যাপারাদপর প্রবৃত্তিরপরস্ত 

মারুতশ্ত মানসম্ত বা প্রবৃত্তির্বরযাপারে! ভবতি |. অধ্বস্তয়োরলীনয়োম্নীন- 

সমারুতয়োঃ সতোরিক্ররিয়বর্গবৃতিরিক্িসমুদায়ন্ত স্বত্ববিষয়ে প্রবৃত্তি- 
ভবতি। প্রধবস্তয়োঃ প্রলীনয়োস্তয়োঃ সতোর্মোক্ষপদস্ত মোক্ষাখ্যপদস্ত 

পিদ্ধিনিষ্পত্বির্ভবতি । তয়োলয়ে পুরুষন্ত স্বরূপেহবস্থানাদ্িত্যর্থঃ। তত্রাপি 
সাধ্যঃ পবনভ্ত নাশঃ ষড়হ্বযোগাদিনিষেবণেন । যনোবিন।শস্ত গুরোঃ 

পিশাশীীসপগ পপ পপ্পপপপ্পপ পা 

একের মভাঁবেই উভয়ের অভাব, সেইরূপ মন ও প্রাণের পরম্পর সম্বন্ধ 

আছে। এই মন ও প্রাণ ইহার] বিনষ্ট হুইয়। মোক্ষরূপ কার্য সাধন 

করে ॥। ২৪ ॥ 

উক্ত মন ও প্রথণ ইহাদিগের একের নাশেই অপরের নাশ এবং 
একের প্রবুভতেই অপরের প্রবৃস্তি হয়, মর্থাৎ প্রাণের নাশেও যনেন 

নাশ হয় এবং মনের নাশেও প্রাণের হানি হক্স) আর প্রাণের প্রবৃত্তি- 

তেই মনের প্রবৃত্তি এবং মনের প্রবৃত্িতেই ঞ্রাণের. প্রবৃতি হইয় 

থকে । উক্ত প্রাণ ও মন বিনষ্ট না হইলেই ইন্ট্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, 

অর্থাৎ যাবৎ প্রাণ ও মন থাকে, তাবৎ ইন্দ্রিরগণ ম্বস্ববিষয় গ্রহণ করে 

এবং ধ মন ও প্রাণ বিলীন হইলেই মোঁক্ষপদ্ধ ল।ত হুইয়! থাঁকে। 
যেহেতু মনঃ ও প্রাণের লয় হইলেই পুরুষ ত্বীয়রূপে অবস্থিতি কয়ে। 
যোঁগবীজে মুলঙ্লোকের উত্তরশ্লোকে লিখিত আছে যে, ষতগ্গফোগ সেবা 
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রসস্য মনসশ্চৈব চঞ্চলত্বং স্বাবতঃ। 
রযে। বদ্ধ! মনো বদ্ধং কিন্ন সিদ্ধতি ভূতলে ॥ ২৬॥ 

যুচ্ছিতো৷ হরতে ব্যাধীন্ম তো! জীবমতি স্বমমূ। 
পপ সাপে পপ পপ চপ পি পর 

প্রশ্না্নান্নিমেষমান্েণ নুসাধ্য এব। যোগবীজে মূলশ্লোকগ্ঠায়মুত্বরঃ 

শ্লোকঃ ॥ ২৫ ॥ 

রপভ্তেতি। রপন্ত পারদস্ত মনসে। মানসম্ত স্বভাবতঃ স্বভাবাচ্চঞ্চলত্বং 

চাঞ্চল্যমন্তি। রসঃ পাঁরদে বদ্ধশ্চেন্মনশ্চিত্তং বন্ধং ভবতি। ততো 
ভূতলে পৃথিবীতলে কিং ন সিদ্ধ্যতি সর্ধং সিদ্ধ্যভীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

তদেবাহ। মৃচ্ছিত ইতি। ওষধিবিশেষযোগেন গতচাঁপল্যে রসে! 
মুচ্ছিতঃ কুস্তকান্তে রেচকনিবৃত্তো বায়ুমূ্ছিত ইত্যুচ্যতে | হে পার্ধতীতি 

পার্বতীন্থবোধায়েশ্বরবাঁক্যং। মুচ্ছিতো রদঃ পারদে| বায়ুঃ প্রাণশ্চ 

ব্যাধীন রোগান্ হরতে নাশয়তি । ভন্দীভূতে! রসে! ব্রহ্গরন্ধে, লীনে! 

বাযুশ্চ মৃতঃ স্বয়মাত্মন। স্বসামর্থযেনেত্যর্থঃ॥ জীবয়তি দীর্ঘকালং জীবনং 
পাস অপ পাপা 

করিলেই প্রাণের নাশ হয়, কিন্তু গুরুর কপ। হইলে নিমেষ মধ্যে মনের 

বিনাশ হইতে পারে | ২৫ ॥ 

পারদ ও মন ইহার! স্বভাব্চঞ্চল পদার্থ। যদি কোন যোগী ইহা- 
দিগের স্বভাবচাঁঞ্চল্য দূর করিয়! তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারেন, তাহ!- 
হইলে এই ভূতলে তাহার কোন কাধ্যই অসাধ্য থাকে না, অর্থাৎ পাঁর- 
দকে বন্ধ করিলে এহিকে অনেক অগাধ্য কার্ধ্য সাধিত হয় এবং মনকে 

বদ্ধ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হইয়] থাকে ॥ ২৬ ॥ 
ওষধিবিশেষযোগে চাঁঞ্চল্যভাব দূর হইলেই পারদ মুচ্ছিত হয় এবং 

কুস্তক্বান্তে রেচক নিবৃত্ত হইলেই প্রাণ মুচ্ছিত হয়। পারদ ও প্রাণ এই- 
রূপ মুগ্ছিত হইলেই নানাবিধ ব্যাঁধি বিনাঁশ করে। ভন্মীভূত পারদকেই 
মৃত পারদ বল! যায় এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধে, নীত হইলেই মৃত হয়। যদি 
ভন্মীভূতপারদ ব্রহ্গরন্ধে, লীন হয়, তাহাহইলে সেই মনুষ্য অনেক 
কাল জীবিত থাকিতে পারে, এইরপ প্রাণ ব্রক্ষরদ্ধে, লীন হইলেই জীব- 

৭ 

০০ 
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বদ্ধঃ খেচরতাং ধন্তে রসে বায়ুশ্চ পার্ববতি ॥ ২৭ ॥ 
মনঃ স্থে্য্যে স্থিরে। বায়ুস্ততে1 বিন্দুঃ স্থিরো ভবে । 

বিন্দুস্থ্র্যযাৎ সদ সহ্বং পিগুন্থ্্যং প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥ 

ইন্ড্রিয়াণাং মনে। নাঁথো মনোনাথস্ত মারুতঃ। 

করোতি। ক্রিয়াবি:শষেণ গুটিকাকারকতো! রসঃ বদ্ধ! জমধ্যাদৌ 

ধারণাবিশেষেণ ধৃতে! বারুশ্চ বদ্ধঃ খেচরতামাঁকাশগতিং ধত্তে বিধত্তে 

করো ভীত্যর্থঃ। ততুন্তং গোরক্ষকশতকে। যত্িন্নাগ্তনপুঞ্তসন্সিভ মিদং বৃত্তং 

ভ্রবোরস্তরে তত্বং বাধুময়ং প্রকারসহিতং তত্রেশ্বরো৷ দেবত1। প্রাণং তত্র 

বিলাপ্য পঞ্চঘটিকং চিত্তান্বিতং ধাঁরয়েদেষা খে গমনং করোতি যমিনাং 
স্তাদ্বাযুন1 ধারণেতি ॥২৭। ৰ 

মনঃস্থৈর্য্য ইতি । মনসঃ টৃহ্ধ্ধ্যে সতি বায়ুঃ প্রাণঃ স্থিরো ভবে । 
ততো বাযুস্থৈ্য্যাদিন্দুবীরধ্যং শ্থিরো ভবেৎ্। বিন্দোঁঃ হ্যা, সদ 
সর্বদ1 সত্বং বলং পিওস্থ্য্যং দেহস্ছের্য্যং প্রজারতে ॥ ২৮ ॥ 

ইন্ড্রিয়াণামিতি । ইন্দ্রিয়াণাঁং শ্রোত্রাদীনাং মনোতন্তঃকরণং নাথঃ 
পি পপ পিপি পপ পাপা | গপাস্পিপ্পিপাাাপ 

নুক্তি হয়, ক্রিয়াবিশেষদ্বার1 গুটিকাঁকার করিলেই পারদ বদ্ধ হয় এবং 

ধারণ। বিশেষদ্বার1 ভ্রমধ্যাদ্রিতে ধৃত হইলেই প্রাণ বদ্ধ হয়। যদি পারদ 
ও প্রাণ উভয়ই উক্তরূপে বদ্ধ হয়, তাহাহইলে আকাশে উত্থাপিত 

করিতে পারে । গুটিক! সাধনদ্বার] ও প্রাণ সংযমদ্বার আঁকাশমার্ে 
উঠিতে পারে, ইহ প্রসিদ্ধ আছে। গোরক্ষশতকে উক্ত আছে যে, ভ্রদ্ঘয়ের 

মধ্যে দলিত অগ্রনপুঞ্জসরিভ বাযুময় পকার সহিত বৃত্ত আছে, এই 

স্থলের দেবতা ঈশ্বর, এই স্থানে প%্ঘটিকামাত্র চিন্ত সমন্বিত প্রাণকে 

বিলীন করিয়। ধারণ করিতে পারিলে আকাশে গমন করিতে প্ঠরে। 

ইহাকে বাধুধারণ। বলে ॥ ২৭ | 

মনের স্থিরতা হইলে প্রাণবাযুও গ্চিরীভৃত হয় এবং বাঁু প্থির হুই- 
লেই বিন্দু স্থির হইয়! থাঁকে ৷ যখন খিদ্দু হিরীভূত হয়, তখনই দেহ স্থির 
হয়: যাহার দ্েহস্থির থাকে; তাহাকেই জীবন্ুক্ত বল যায় ॥ ২৮ ॥ 
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মারুতস্থ লয়ে! নাথঃ সলয়ো নাদমাশ্রিতঃ ॥ ২৯॥ 

সোহয়মেবাস্ত মোক্ষাখ্যে। মাস্ত বাপি মতান্তরে | 
মনঃ প্রাণলয়ে কশ্চিদানন্দঃ সন্প্রবর্ততে ॥ ৩৭ ॥ 

গ্রনশ্বাসনিশ্বানঃ প্রধবস্তবিষয় গ্রহঃ | 
শশী শপ স্পা সা পাপ শপ পসপ 

প্রবর্তকঃ (| মনোনাথে! মনসো নাথো মারতঃ প্রাণঃ। মাকতন্ত প্রাণস্ত 

লয়ো মনোবিলয়ো নাথঃ। স লয়ো মনোলরঃ নাঁদমাআিতো নাদে 

মনে! লীয়ত ইত্যর্থ£ ॥ ২৯ ॥ 

সোইয়মিতি । সোইয়মেব চিত্তলয় এব মোক্ষাখ্যে। মোক্ষপদবাচ্যঃ । 

মতান্তরেইন্তমতে মানত বা। চিত্তলয়ন্ত স্ুযুপ্তাবপি সত্বান্মনঃপ্রাণয়োর্পয়ে 
সতি কশ্চিদনির্বাচ্য আমন্দঃ সংপ্রবর্ততে সম্যক্ প্রবৃত্তো ভবতি। অনি- 

ব্বাচ্যনন্নাবিভভাবে জীবনুক্তিস্খং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ 

প্রনষ্টেতি । শ্বাসশ্চ নিশ্বাসশ্চ শ্বাসনিশ্বাসৌ প্রন্ষ্টৌ লীনৌ শ্বাস- 
নিশ্বীসৌ যন্মিন সতথ1। বাহবায়োরস্তঃপ্রবেশনং শ্বাসঃ জন্তস্থিতন্ত বায়ো- 
বহিনিঃ সরণং নিশ্বাসঃ প্রধবস্তঃ প্রকর্ষেণ ধ্বস্তো নষ্ট! বিষয়াপাং শব্দা- 

০০০ সপন ৬ শসা শশী শিশির পাশার পস্পীসা 

অস্তঃ ঃঃকরণই চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক এবং এই অস্তঃ- 

করণ প্রাণের অধীন। আর মনোলয়ই প্রাণবাধুর প্রভূর, অর্থাৎ মনো- 

লয় হইলেই প্রাণ স্কিরভাবে থাকে, পরন্ত সেই মনোলয়ও আবার নাদের 

আশ্রিত, মন লয় হইয়া নাদে অবস্থিতি করে ॥ ২৯ ॥ 

পুর্বে যে মনোলয় উক্ত হইল তাঁহাকেই মোক্ষ বল! যাঁয়, মতাস্তরে ও 
অন্য মোক্ষ নাই, অর্থাৎ মনোঁলয়ই সর্ববাদিসম্মত মোক্ষশব্দবাচ্য। 

সুপ্তি অবস্থাতে মনের লয় হয় বটে, কিন্ত প্রাণলয় হইলে যে মনোলয় 

হয়, তাহাতে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে এবং ডিন 

আনন্দ উপস্থিত হইলেই জীবন্ুক্তিরূপ সুখ হয় ॥ ৩০ ॥ 

বাহ বাসর অস্তঃগ্রবেশই শ্বাস এবং আন্তরিক বাধুর বহির্নিঃসারণ 

নিশ্বাস, যে. যোগীর উক্ত শ্বাস ও নিশ্বাস বিলীন হইয়াছে, ইন্ত্রির কোন 

বিষয় গ্রহণ করে না, যাহার কোনরূপ কায়িক ক্রিয়া নাই এবং শ্ান্তরিক 
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নিশ্চেফ্টে। নির্বিকারশ্চ লয়ে! জয়তি যোগিনাঁষ্ ॥৩১। 
উচ্ছিন্নপর্ববসক্ল্পো নিঃশেধাশেষচেন্তি তঃ। 
স্বববগম্যে। লয়; কোহপি জাঁয়তে বাগগোচরঃ ॥ ৩২ ॥ 

যত্র দৃপ্রিয়য়স্তত্র ভূতেক্দরিয়সনাতনী । 
সা শক্তিজাঁবভূতানাঁং দ্বে অলক্ষ্যে লয়ং গতে ॥ ৩০॥ 

ক আপ সপ ক জা আর 

দীনাং গ্রহে! গ্রহণং যন্মিন নির্গতা চেষ্টা কায়ক্রিয়। যন্মিন নির্গতো 

বিকারোইস্তঃকরণক্রিয়। যন্রিন এতাদৃশো যোগিনাং লয়োইস্তঃকরণবৃত্তে- 

ধ্েয়াকারাবৃত্তির্জন়্তি সর্কবোৎ কর্ষণে বর্ভতে ॥ ৩১ ॥ 

উচ্ছিন্নেতি। উচ্ছিনন! নষ্টা সর্কে সন্কল্পা মনঃপবিণামা যন্মিন স তথ! 

নির্গতঃ শেষো যেভ্যন্তানি নিঃশেষাণ্যশেষাণি 'চেষ্টতানি যন্মিন স তথা 

স্বেনৈবাবগন্তং বোদ্ধ,ং শক্যঃ ্বাবগম্যঃ বাচামগোচরো বিষয়ঃ কো২পি 

বিলক্ষণে! লয়ঃ জায়তে যোগিনাং প্রাহুর্ভবতি ॥ ৩২ ॥ 

যত্র দৃষ্টিরিতি। ঘত্র যশ্মিদ্বিষয়ে ব্রহ্ধণি দৃষ্টিরস্তঃকরণবৃত্তিস্তত্রৈব লয়ো 

ভবতি। ভূতানি পৃথিব্যাদীনি ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সনাতনানি শাশ্ব- 
পাপা শাস্সি শীসি পশস্প শশা শি পিপি ২ ৮ পাশা শিস 

ব্যপার সমুৰায় তিরোহিত হইয়াছে, তাহ।র যে লয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণের 

ধ্যেয়াকারে বৃত্তি, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট লয় বলিকা জানিবে ॥ ৩১॥ 

যাহার প্ররূত লয় হইয়াছে, তাহার সর্বপ্রকার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়। যায়, 

অর্থাৎ কোনরূপ মন্তঃকরণ পরিণাম থাকে না এবং অশেষ চেষ্টা নিঃশে- 

ধিত হয়। এই লয় শাম্মগম্য, অর্থাৎ কেবল লাঁপনিই জানিতে পারে, 

বাক্যে প্রকাশিত হয় না। এইদ্প লয় যোগিদিগেরই প্রাছ্ভূত হইয়া 
থাকে ॥৩২॥ 

যে ব্রঙ্গেতে অস্তঃকরণবৃত্তি হয়) সেই ব্র্মেতে লয় হইয়া থাকে, পরস্ত 
ব্রন্মেতে লয় হইলে যাহাতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত ও অরবণাদি ইন্দ্রিয় 

সকল লন্ব হয়, সেই নিত্য অবিদ্যা1 এবং প্র।ণিগণের শক্তিম্বরূপা বিদ্য। 

এই উভয় অলক্ষিত হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মলয় হুইলে বিদ্যা বিদ্যা কিছুই 
থাকে না।৩৩। 
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লয়ো! লয় ইতি প্রাুঃ কীদৃশং লয়লক্ষণমূ। 
অপুনর্ববাসনোথানাল্লয়ে! বিষয়বিস্মৃতি; ॥ ৩৪ ॥ 
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিক। ইব। 
একৈব শী ন্তবী মুদ্রা! গুপ্ত কুলবধূুরিব ॥ ৩৫ ॥ 
অন্তল্ক্ষ্যং বহিদূর্টিনিষেষোন্মেষবর্জিতা। 

সপ 
এপ সা পে সপ আপ 

তানি যন্তাং সা সৎকার্য্যবাদেইবিদায়াং কার্যজাতত্ত সত্বাৎ। জীব- 

ভূতানাং প্রাণিনাং শক্তির্ব্িদ্যা ইমে দ্বে অলক্ষ্যে ব্রহ্মণি লয়ং গতে 
যোগিনামিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥ 

লয় ইতি। লয় ইতি প্রাহর্বদন্তি বহবঃ। লয়ন্ত লক্ষণং লয়ম্বরূপং 
কীদৃশমিতি প্রশ্নপূর্বকং শলয়স্বরূপমাহ। অপুনরিতি । অপুনব্বাসনো- 

খানাৎ্ পুনর্বাসনাস্থানাভাবাদ্িষয়বিস্বৃতির্ব্িষয়াণাং শব্দাদীনাং ধ্যেয়া- 

কারন্ত বিষয়স্ত বা বিস্বৃতিললয়ে! লয়শব্ার্থ ইতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বেদেতি। বেদাশ্ত্বারঃ শান্্রাণি ষট্ পুরাপান্তাষ্টাদশ সামান্য গণিক। 

ইব বেশ্তা! ইব। বহুপুরুষগম্যত্বাৎ। এক! শীশ্ুবী মুটদ্রেব কুলবধুরিব কুল- 
স্ত্রীব গুপ্ত1। পুরুষবিশেষগম্যত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ 

চিত্তলয়ায় প্রাণলয়সাধনীভূতাং মুদ্রাং বিবক্ষুস্তত্র শান্ত বীং মুদ্রামাহ । 
সো, পা স্পা পপ পিপিপি পপ 

প্লয় লয়” এই কথ] সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু লয়ের লক্ষণ 

কিরূপ? এইরূপ প্রশ্নে লয়লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন ।__সম্পূর্ণরূপে, 
অর্থাৎ পুনর্ধার উৎপন্ন না হইতে পারে এইরূপে বাসনার নিবৃত্তি হইলে 
যে বিষয়ের বিশ্থৃতি, অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি হয় তাহাই লয় 

শবের অর্থ ॥ ৩৪ ॥ 

চতুর্বিধ বেদ, ষড়বিধ অঙ্নশান্ত্র এবং অষ্টাদশ পুরাণ, এই।সকল মামান্ত 

গণিকার স্তায়, অর্থাৎ অনেকেই বেদাদির পর্যালোচনা করিক। থাকে । 
পরস্থ এক শাস্তবী মুদ্রা কুলবধূর স্তায় গুপ্ত1 অর্থাৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই 
এই মুদ্রা জানেন, সাধারণে ইহার ফল ভোগ করিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ 

চিত্ত লয়ের নিমিত্ত প্রাণ লয়ের দাধনীভুত মুদ্র! বলিবেন, এই অন্ভি- 
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এষ স| শাস্তবী মুদ্র। বেদশণন্ত্রেযু গোপিতা ॥ ৩৬ ॥ 

অন্তল্লক্ষ্যবিলীনচিত্তপবনে। যোগী যদা বর্ততে 

দৃষ্ট্যা নিশ্চলতা রয় বহিরধঃ পশ্ঠান্ন পশ্যন্নপি | 

অন্তলক্ষ্যমিতি । অস্তঃ আধারাদিব্ক্গরন্ধাস্তেষু চক্রেযু মধ্যে স্বাভিমন্ডে 

চক্রে লক্ষ্যমন্তঃকরণবৃন্তিঃ । বহির্দেহান্ঘভিঃগদেশে দৃষ্টিঃ চক্ষুঃসন্বন্ধ£। 

কীদৃশী দৃষ্টিঃ নিমেষোনোষবর্রিতা নিমেষঃ পক্মসংযোগঃ উন্মেষঃ পক্ষ- 
সংযোগবিশ্লেষঃ তাভাং বর্ধিলিতা রহিত চিন্তস্ত ধ্যেয়াকারাবেশে 

নিমেষোন্মেষ বর্জিত] দৃষ্টর্ভবতি । গোটন্তষ! মুদ্দা শান্তবী শস্তোরিয়ং 

শীস্তবী শিবপ্রিয়া শিবাবিভাঁবজনিক] ব1 'ভবতি। কীদুশী বেদশান্ত্েু 

গোঁপিতা বেদেমু খগাদিগু শান্েযু সাঙ্যপাতঞ্জলাদিষু ৮ 

রক্ষিত] ॥ ৩৬ ॥ 

শাস্তবীং মুদ্রামভিনীয় দর্শরতি । অন্তর্লক্ষ্যমিতি । যদ ষন্তামবস্থায়া- 
মন্তঃ অনাহতপদ্া(দৌ বল্গক্ষ্যং সগুণেশবমুর্্যাদিকং তন্বমস্তাদিবাক্যলক্ষ্যং 
জীবেশ্বরাঁভিন্নমহং রহ্গান্দীতি বাঁক্যার্থভভং ত্রঙ্গ বা তক্মিন্বিলীনৌ বিশে- 

ষেণ লীনৌ চিন্তপবনো মনোমাঁরুতৌ যন্ত স তথা যোগী বর্ততে নিশ্চল- 
সপাং পাপা ৮ ৮ তি দি শি? এপ্রিল ২ পাশিটি শিশির | এও পিপিপি পা পপ পাপা পাপী ৯ পপ পাপ সস পপি 

প্রায়ে এইক্ষণ শাগ্বী মুদ্রা কহিতেছেন ।- শীঁশ্ুবী মুদ্রাতে বাহাবিষয়ে 

চক্ষুর সন্বন্ধমাত্র থাকে, তাঁভার নিমেষ কি উন্বোষ কিছুই থকে না. পরন্ত 

আধারাদি ব্রহ্মরদ্ধভ্ত চক্রসমূহের মধো কোঁন অভিমত চকে লক্ষ্য, 

অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তি থাকে । এই শান্তবী,মুদ্রা শি-বর মতি প্রিয় এবং 

শিবপ্রাণ্থির হেতুভূত, ইহ1 খগাদিবেদ এবং সাঙ্ঘ পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রে 
গোপিত আছে ॥ ৩৬ ॥ 

এইক্ষণ অভিনয় পূর্ক শীম্তবী মুদ্রা গ্রদর্শন করিতেছেন ।-_যে 
অবস্থাতে যোগী পুরুষ অনাহতাদি পদ্মেতে লক্ষ্য যে সগ্ুণশালী ঈশ্বর- 

মূর্ধ্যাদি, অর্থাৎ তত্বমন্তাদি বাক/লক্ষ্য জীবও শীশ্বরাছিন্ন অথব] '"আহং 
ব্হ্মান্মি” এই বাক্যগম্য ব্রদ্ষ, তাহাতে মনঃ প্রাণ বিলীন .করিয়! বিদ্য- 
মান থাকে; অথচ নিশলনয়নে বাহে দৃষ্টিপাত করে বটে; কিস্তু চক্ষুঃ 
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যুদ্রেয়ং খলু শাস্তবী ভবতি সা লব্ধ প্রপাদাদ্গুরোঃ 

শৃন্যা শৃন্যবিলক্ষণং স্ফ.রতি ততত্বং পরং শাস্ভবমূ ॥ ৩৭ ॥ 

তারয়া নিশ্চল স্থির! তার? কণীনিক] যস্তাং তাদৃগ্ঠা দৃষ্ট্যা। বহির্দেহাদ্বহিঃ- 

প্রদেশে পশ্তন্নপি চক্ষুঃসন্বন্ধং কুর্বননপি অপশ্যন্ বাহ্ৃবিষয় গ্রহণমকুর্ববন্ 

বর্ততে আস্তে । খন্বিতি বাক্যাঁলঙ্কারে। ইয়মুত্ত1 শাস্তবী মুদ্রা শান্তবী- 

নামিকা। মুদ্রয়তি ক্লেশানিতি মুদ্রা গুরোদ্দেশিকন্ত প্রসাদাৎ প্রীতিপূর্ব্বকা- 

দনুগ্রহালন! প্রাপ্তাচেত্তদিদমিতি বক্তুমশক্যং শাগুবং শাস্তবীমুদ্রায়াং ভাস- 

মানং পদং পদ্যতে গম্যতে যোগিভিরিতি পদমাস্মস্বরূপং শৃন্যাশৃন্তবিলক্ষণং 

ধ্যেয়াকারবৃত্তেঃ স্ভীবাচ্ছুন্তবিলক্ষণং তশ্তা অপি ভানাভাবাদশৃন্ত বিলক্ষণং 

তন্বং বাস্তবিকং বস্ত ম্কূরতি প্রতীয়তে। তথাচোক্তং। অন্তরপক্ষমনন্যধী- 

র্বিরতং পশ্তন্ু্দা সংযমী দৃষ্টান্মেষনিমেষবর্জি তমিয়ং মুদ্রা ভবেচ্ছান্তবী। 

গুপ্রেয়ং গিরিশেন তন্ত্রবিদ্ুষ! তন্ত্রেধু তত্বার্থিনামেষা স্তাদ্যমিনাং মনোলয়- 

করী মুক্তিপ্রদ্৷ ছুর্লভ1 ॥ উদ্ধদৃষ্টিরধো দৃষ্টি দ্ধবেধে হৃধঃশিরাঃ। রাধাযন্ত্- 
বিধানেন জীবনুক্তে! ভবেৎ ক্ষিতৌ ॥ ৩৭ ॥ 
এল সস ৯ পপ শাপলার শশী পিিস্টাাপিসস পলা শি পাপী ২. স্াাপাশাপীসসেস্পোপাা পাপ পপ 

কেন বিষয় গ্রহণ করে না, ইহাই শান্তবা মুদ্রা। ইহ] সকল ক্লেশ 

মুদ্রণ) অর্থাৎ নিবারণ করে বলিয়াই ইহাকে মুদ্র। বলে । এই মুদ্রা গুরুর 
কূপ! হইলেই লাভ করিতে পারে। এই মুদ্র। প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ 
অনির্বচনীয় পদল।ভ করিয়া থাকে; অর্থাৎ তাহার আত্মপরিজ্ঞান হইয়! 

থাকে। শ্াস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সংযমী ব্যক্তি অনন্তচিত্বে অবিরত 

অন্তরে আত্মাকে দর্শন করে, বাহ চক্ষুর সন্বন্ধমাত্র থাকে, তাহার উন্মেষ 

বা নিমেষ হয় না, এইরূপ অবস্থাকেই শাম্তবী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা 

গিরীশ সর্ব তস্ত্রেতে গোপন করিয়। রাখিয়াছেন। আর উক্ত শাস্তবী 

মুদ্রা তত্বার্থী সংযমিদিগের মনোলয় সাধন করে এবং মুক্তি গ্রদান 

করিয়া থাকে, ইহ! অতি হুর্পভ মুদ্রা । যাহার 'সধোদেশে দৃষ্টি থাকিলেও 

উর্ধাই লক্ষ্য হয় এবং রাধাযস্ত্র ক্রমে উর্ধবেধ ও অধঃশির] হয়, সেই 

ব্যক্তি এই ধরণীতলে জীবন্মুক্ত হইয়] থাঁকে ॥ ৩৭ ॥ 



২১৪ হঠযোগগ্রদীপি কা! 

স্রীশান্তব্যশ্চি খেচর্য্য1 অবস্থাধামভেদ তঃ। 
ভবেচ্চিন্তলয়ানন্দঃ শূন্যে চিতহুখরূপিণি ॥ ৩৮ ॥ 

তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিুন্নময়েদৃভ্রযৌ । 

পূর্ববযোগং মনোধুন্,ম্মনী কারকঃ ক্ষণাৎ || ৩৯ || 

শ্রীশাস্তব্যা ইতি । শ্রীশান্তব্যাঃ শ্রীমত্যাঃ শান্তবীমুদ্রায়া: খেচরী- 

মুদ্রায়াশ্চাবস্থাধামভেদতঃ অবস্থা২বস্থিতিধণম স্থানং তয়োর্ডেদাচ্ছাস্তব্যাং 

বহিদৃষ্ট্যা বহিঃস্থিতিঃ থেচর্যযাং ভ্রমধ্যদৃষ্টযাহবস্থিতিঃ । শান্তব্যাং হৃদয়- 

ভাবনাদেশঃ থেচর্যাং ভ্রমধা এব দেশঃ। তয়োডেদাভ্যাং শুন্তে দেশ- 

কালবস্তপরিচ্ছেদশুন্ে সজাতীয় বিজাতীয়স্থগতভেদশূন্যে যা! চিৎমুখরূপিণি 

চিদানন্স্বরূপিণ্যাম্মনি চিত্লয়ানন্দো! ভবেৎ স্তাৎ। শ্রীশাভ্তবীখেচর্ষেয।- 

রবস্থাধামরূপসাধনাংশে ভেদঃ নতু চিন্তলয়ানন্দ রূপফলাংশ ইতিভাবঃ ॥5৮। 

উন্মনীমুদ্রামাহ। তারে ইতি। তারে নেত্রয়োঃ কণীনিকে 
জ্যোতিষী তারয়োর্নাসাগ্রে যোজনা প্রকাশমানে তেজসি সংযোজ্য 

ংযুক্তে কৃত্বা ক্রুবৌ কিঞ্চিৎ স্বল্মুয়েদৃর্ধং নয়েৎ। পৃর্সোক্তোস্তরলক্ষ্য- 
বহির্ষ্টিরিত্যাকারকে! যোগে! যুক্তির্যশ্মিন তত্তাদূশং মনোতস্তঃকরণং 

৮০৮ এপ পপাস্পপপীশাশীী লি পাদ শাপাীপপিদাশা। ত শি ি িসপস পাশাপাশি পপ আপা শিপপসপগ পাপা পাপা পাপসপেশী পস্পসস পাপপপসাপপাপস প শাগশাসপাপাীও 

অবস্থিতি স্থানের ভেদেই শান্তবী মুদ্রা ও খেচরী মুদ্রার ভেদ হইয়! 

থাকে। শান্তবী মুদ্রাতে বাহ্ দৃষ্টিতে অবস্থিতি এবং খেচরী মুদ্রতে 

ভ্রমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়। অবস্থিতি। শাস্তবী মুদ্রায় হৃদয়ই ভাবনা স্থান এবং 
থেচরী মুদ্রায় ভ্রমধ্য ভাবন। স্থান। এইরূপ ভেদহেতুই দেশকালপরি- 

চ্ছেদশৃন্ত, অথব! স্বজাতীয়, বিজ্বাতীয় ও স্বগততেদ শূন্য চিদানন্দময় পর- 

মাঝ্সাতে চিন্তলয় জন্য আনন্দ হইয়। থাকে । কেবল অবস্থিতি স্থান ভেদ্রই 
শাস্তবীমুদ্রা ও থেচরী মুদ্রার ভেদ হয়, কিন্তু উক্ত মুদ্রাদ্ধয়ে চিত্তগয়জন্য। 

আনন্দের কোন ভেদনাই ॥ ৩৮ ॥ 
অনন্তর উন্মনীমুদ্রা কথিত হইতেছে।-_চক্ষুর তারকা্বয়কে গ্রকাশমান 

স্যোজিতে সংযোজিত করিয়া ভ্রযুগলকে কিঞ্চিৎ উদ্দধে,উন্নীত করিবে 

এবং পুর্ব -অস্তর্লক্ষ্য ও বহি্্টি হইয়া মনের যোগ সাধন করত যোগী 
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কেচিদাগমজাঁলেন কেচিন্নিগমসন্কুলৈঃ। 
কেচিতর্কেণ মুহান্তি নৈব জানন্তি তারকমূ ॥ ৪০ ॥ 
অদ্ধোম্মীলিতলোচনঃ স্থিরমন নালা এদভেক্ষণ- 

শচক্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়নিস্পন্দভীবেন যঃ। 

যু্জন্ বুক্তং কুর্ব্বন্ যোগী ক্ষণান্হুর্তীহন্মনীকারক উন্নন্তবস্থাকারকে। 
ভবতি ॥ ৩৯ ॥ 

উন্মনীমন্তরাইস্তস্তরণো পায়ে নাস্তীত্যাহ কেচিদ্িতি। কেচিচ্ছান্ত্র- 
তন্ত্রাদিবিদঃ আগচ্ছন্তি বুদ্ধিমারোহস্ত্যর্থা এভ্যঃ ইত্যাগমাঃ শান্ত্রতন্ত্রীদয়- 

স্তেষাং জালৈর্জালবদ্বদ্ধনসাধনৈস্তহুক্তিঃ ফলৈর্হস্তি মোহং প্রাপ্থু- 
বস্তি । তত্রাসক্তা বধ্যন্ত. ইতি ভাবঃ | কেচিদৈদিক1 নিগমসন্কুলৈনিগ- 
মানাং নিগমোক্তানাং সঞ্কুলেঃ ফলবাহুলোর্মহ্স্তি। কেচিদ্বৈশেধিকা- 
দ্য়ন্তর্কেণ শ্বকলিত যুক্তিবিশেষেণ মুহ্ৃন্তি। তারয়তীতি তারকস্তং 
তাঁরকং তরণোপায়ং নৈব জানস্তি। উক্তোন্মন্তেব তরণোপায়স্তং ন 

জানস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ 
অদ্ধোন্মীলিতেতি । অদ্ধং উন্মীলেতি অর্ধোন্দীলিতে অর্দোন্শীলিতে 

লোঁচনে যেন স অদ্ধোন্মীলিতলোচনঃ অদ্ধোদ্ঘাটিতলোচন ইত্যর্থঃ। 
পপ লা পা পপ পাপা পা পাপ্পশপ পা পপ পা পিপি পল ও শপ 4: 

ব্যক্তি উন্মনী অবস্থায় রত হয়, অর্থাৎ যোগীব্যক্তি উক্তরূপ অবস্থাকেই 

উন্মনী অবস্থা বলিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

উন্মনী অবস্থা ব্যতিরেকে পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। কোন 

কোঁন শান্ত্রবেত্তার তন্ত্রশাস্ত্রাদি জানে, কোন কোন বৈদিকেরা নিগম 

শান্ত্রসমূহ, আর কোন কোন বাদীর) তর্ক, অর্থাৎ স্বপরিকল্পিত যুক্তিবিশেষ 
বার! মোহিত হুইয়। আছে, কিন্তু তাহার! প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় 

জানে না, অর্থাৎ তন্ত্রশান্ত্রাদিবেভ্তারা পরিত্রাণের প্রকৃষ্ট উপায় যে উন্মনী 

অবস্থা) তাহা জানে না । ৪*॥ 

সাধক নয়নঘ্বয় অন্ধ উদ্মীলিত করিয়া মনের হ্থ্রধ্য সম্পাদনপুর্ববক 
নাঁসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিবে । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, নাপিকাগ্রের উপরি- 

২৮ 
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ক্্যোতীরূপমশেষ-বীজমখিলং দেদীপ্যমানং পরং 

তত্বং তৎ্পদমেতি বস্তু পরমং বাচ্যং কিমত্রাধি কমূ ॥8১। 

স্থির নিশ্চলং মনো যস্ত স স্থিরমনা নাগায়া নাসিকায়। অগ্রেংগ্রভাগে 
নাসিকায়াং দ্বাদশান্ুলপত্্যন্তে বা দ্রত্তে প্রহিতে ঈক্ষণে যেন স নাসাগ্র- 

দৃত্তেক্ষণঃ। তথাহ বশিষ্ঠঃ। ছাদশান্ুলপধ্যন্তে নাসাগ্রে বিমলেহঘ্বরে । 

সম্বিদ্দুশোঃ প্রশাম্যস্ত্যোঃ প্রাণম্পন্দো নিরধ্যত ইতি। নিম্পন্বস্ত নিশ্চ- 

লম্ত ভাবে! নিম্পন্মভাবঃ কাধ্যেন্দ্রিমমনসাং নিশ্চলত্বং তেন চন্ত্রার্কৌ 
চন্ত্রস্ত্য্যাবপি লীনতাং লীনস্ত ভাবে! লীনতা লয়স্তমুপনয়ন্ প্রাপয়ন্ 
কার্যেক্ত্রির়মননাং নিশ্লত্বেন প্রাণসঞ্চীরমপি স্তম্তয়ন্লিত্যর্থঃ। তদুক্তং 

গ্রাক। মনো যত্র বিলীয়েতেত্যাদিপুর্বোক্তবিশেষণসম্পন্নো যোগী 

জ্যোতীরূপং জ্যোতিরিবা থল প্রকাশকং রূপং শ্যস্ত স তথা তমশেষবীজ- 

মীকাশাছ্যৎ্পন্তিদ্বার সর্বকারণমখিলং পূর্ণ দেদীপ্যমানমতিশয়েন 
দীপ্যত ইতি দেদীপ্যমানং তত্তথ। স্বপ্রকাশকং পরং কার্যেন্ট্িয়মনদাং 

সাক্ষিণং তত্বমনারোপিতং বান্তবিকমিত্যর্থঃ। তদিদমিতি বক্তুমশক্যং 

পদযতে গম্যতে যোগিভিরিতি পদং পরমং সর্বোকষ্টং বস্তু আত্মস্বরূপং 

এতি প্রাপ্পোতি । উন্মন্যবস্থায়াং শ্বশ্বরূপাবস্থিতো৷ যোগী ভবতীত্যর্থঃ। 

অত্রাধিকং কিং বাচ্যং। অপরং বস্ত প্রাপ্পোতীত্যত্র কিন্বক্তব্য- 

িত্যর্থঃ ॥ 9১ ॥ 

ভাগে দ্বাদশান্জুল পর্য্যন্ত নির্মল আকাশে দৃষ্টি স্থাপনপুর্ব্বক প্রাণপ্পন্ন 
নিরুদ্ধ করিবে। সাধক উক্ত প্রকারে দৃষ্টি স্থাপন করিয়। নিম্পন্দভাব 

আশ্রয় করত, অর্থাৎ কর্দেন্দিয় ৪ মনের নিশ্চলতা৷ সম্পাদনপুর্নক চন্ত্র- 

সুর্য বিলীন করিবে, অর্থাৎ প্রাণ ব্যাপার স্তস্তিত করিবে । এইরূপ 

করিলে জ্যোতির স্তাঁয় অখিল প্রকাঁশক সর্দকারণ দেদীপ্যমান, ত্বর্থাৎ 

স্বগ্রকাশ শ্বরূপ কর্েন্ত্রির ও মনের সাক্ষীভূত “তাহ! এইরূপ” এই 
প্রকারে নির্ণয়ের অযোগ্য সর্বোত্কষ্ট আত্মন্বরূপ বস্ত প্রাপ্ত "হইতে 

পারে। উন্মনী অবস্থাতে যোগিগণ স্বন্বরূপে অবস্থিত হয়। ইতো২ধিক 

বক্তব্য আর কি আঁছে। অন্য বিশেষ বস্তলাভ হয়, ইহা বল! যায় না ।৪১॥ 
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দিবা! ন পূজয়েলিঙ্গং রাঁত্রৌ। চৈব ন পৃজয়েৎ। 
সর্বদ! পূজয়েল্িঙ্গং দিবারাত্রিনিরোধতঃ ॥ ৪২ | 

অথ থেচরী। 

, সব্যদক্ষিণনাঁড়ীস্ছো মধ্যে চরতি মারুতঃ। 

উন্মনীভাবনায়াঃ কালনিয়মাভাবমাহ । দিবা নেতি। দিব] হুর্য্য- 

সধ্ারে লিঙ্গং সর্ধকারণমাক্মানং। এতশ্মাদাম্মন আকাঁশঃ সম্ভৃত ইত্যাদি- 
শ্রুতেঃ | ন পূজয়েৎ ন ভাঁবয়েৎ। ধ্যানমেবাআ্মপূজনং । তছুক্তং বাশিষ্ঠে। 
ধ্যানোপহার এবাত্া ধ্যানমস্ত মহার্চনং। বিনা তেনেতরেণীক্- 

মাত্মা লভ্যত এব নো ইতি। রাত্রৌ চন্দ্রসঞ্চারে চ নৈব পৃজয়েমৈব 
ভাঁবয়েখ। চন্ত্রক্য্যসপ্জারে চিভটন্থর্যাভাবাৎ। চলে বাতে চলং চিত্ব- 

মিত্যক্তত্বাৎ। দিবারাত্রিনিরোধতঃ স্ৃ্ধ্যচন্ট্রৌ' নিরুধ্য। ল্যব্লোপে 
পঞ্চমী তস্তান্তসিল্। সর্বদ। সর্ধশ্মিন কালে লিঙ্গং আঁয্মানং পুজয়েডাঁব- 

য়েখ। হ্ুর্স্যচন্দ্রয়ৌনিরৌধে কৃতে স্বযুস্নীন্তর্ণতে প্রাণে মনহক্্্যাৎ। 
তছুক্তং । সুযুমান্তর্গতে বায় মনঃস্থর্য্যং প্রজায়ত ইতি ॥ ৪২ ॥ 

খেচরীমাহ। সব্যেতি। সব্যদক্ষিণনাড়ীস্থে! বামতদিতরনাঁড়ীস্থো 
শা শিপ ীশাস্পীীীসশীশী শী পাপী [০ 

দিবাতে অর্থাৎ হুর্ধ্যনাড়ী গ্রবাহকালে সর্ধকারণ পরমাত্মার ধ্যান 

করিবে না। আত্মপুজন্ই আত্ম ধ্যান। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে যে, 

ধ্যানই আত্মার উপহার এবং ধ্যানই তাহার মৃহাপুজা, ধ্যানবাতিরেকে অন্য 
কোন উপায়ে আস্সীকে লাভ কর! যায় না। আর রাত্রিতে অর্থাৎ চন্দ্র- 

সপণর কালেও আত্মধ্যান করিবে না,যেহেতু প্রাণবাষু প্রবাহকালে চিত্তের 

স্থিরত] হয় না । শান্ত্রীস্তরে উক্ত আছে যে, বাঁযুর চলনাবস্থায় চিন্তও চঞ্চল 

হয়, অতএব চন্ত্রহ্্ধ্য নিরোধ অর্থাৎ প্রাণবাঘুকে লীন করিয়। সর্ধ্দ! 

আঁজ্মাকে ধ্যান করিবে । প্রাণবাষু সুযুয়ামধ্যে প্রবেশ করিলেই চিত্ব 
স্থির হয়, তখন আত্মতত্ব চিস্তা করিবে । শাস্ত্াস্তরে ও উক্ত আছে যে বাষু 

নুযুমামধ্যে গমন করিলে মনের স্থিরতা জন্মে ॥ ৪২ | | 

অনভ্ভর থেচরী মুদ্রা কথিত হইতেছে, গ্রাণবাঁয়ু বাম দক্ষিণ 
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তিষ্ঠতে খেচরী মুদ্র। তন্মিন্ স্থানে ন সংশয়ঃ॥ ৪৩ ॥ 
ইড়াপিঙ্গলয়োর্দমধ্যে শুন্তং চৈবালিনং গ্রসেৎ। 
তিষ্ঠতে খেচরী মুদ্র! তত্র সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥ 8৪ ॥ 
সুধ্যাচন্দ্রমসোর্্মধ্যে নিরাঁলন্বান্তর" পুনঃ । 
সংস্িত। ব্যোমচক্রে য। লস! মুদ্রা! নাম খেচরী ॥৪৫॥ 

মারুতে৷ বারুর্ধত্র মধ্যে চরতি যন্মিন্মধ্যপ্রদেশে গচ্ছতি তন্মিন্ স্থানে 

তশ্মিন্ প্রদেশে খেচরী মুদ্র। তিষ্তে স্থির ভবতি। প্রকাশনস্থেয়াখ্যয়ো- 
শ্েত্যাম্মনেপদং। ন সংশয়ঃ উক্তেহর্থে সন্দেহে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ইড়াপঙ্গলয়োরিতি । ইড়াপিঙ্গলয়োঃ সব্যদক্ষিণনাড্যোর্খধ্যে যচ্ছৃন্তং 

স্বং কর্তৃ অনিলং গ্রাণবাম্ুং যত্র গ্রসেৎ। শুন্তে প্রাণস্ত স্থিরীভাব এব 
গ্রাস: | তত্র তন্মিন্ শুন্তে খেচরী মুদ্রা তিষ্ঠতে । পুনঃ পুনঃ সত্যমিতি 

যৌজনা ॥ ৪৪ ॥ 

হুর্য্যাচন্দ্রমসোরিতি। ক্র্যাঁন্দ্রমসোরিড়াপিঙ্গলয়োর্ধধো নিরাঁলম্বং 

যদন্তরমবকা শস্তত্র। পুনঃ পাদপুরণে। ব্যোয়াং খানাং চক্রে সমু 

দায়ে। ভ্রমধ্যে সর্বখানাং সমন্থয়াৎ। তছুক্তং পঞ্চআোতঃ সমন্থিতঃ ইতি। 

যা সংস্থিত। স। মুদ্রা থেচরীনাম ॥ ৪৫ ॥ 
শপ এ জপ পি পা 

নাপসিকাতে অবস্থিতি করে, এ বাষু যে মধ্যপ্রদ্দেশে বিচরণ করে, সেই 

মধ্যস্থানেই থেচরীমুদ্রা বিদ্যমান মাছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নই ॥৪৩। 
ইড়1 ও পিঙ্গলা, অর্থাৎ বাম নাসিক! ও দক্ষিণ নাসিকার মধ্যে যে শৃষ্তয, 

অর্থাৎ আকাশ আছে; এ আকাশই যে স্থানে প্রাণবাষুকে গ্রাস করে 'শৃন্ত 

স্থানে স্থিরভাবে ধে প্রাণবাযুর অবস্থিতি, তাহাই গ্রান ) সেই শৃন্ত স্থানে 
খেচরীমুদ্রা আছে, ইহা পুনঃ পুনঃ সত্য বলিয়া! জানিবে ॥ ৪৪ ॥ 

ইড়া ৪ পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীর মধ্যে যে নিরালম্ব স্থান, অর্থাৎ অন্ত 

রাবকাম আছে, এই ব্যোমচক্রমধ্যে যে মুদ্রা আছে, তাহারই নাঁম 
খেচরী মুদ্রা ॥ ৪৫॥ 
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পসোমাদ্যভ্রোরিত। ধার সাক্ষাৎ 'সা শিববল্পভা । 

পুরয়েদতুলাং দিব্যাং স্ুযুন্নাং পশ্চিমে মুখে ॥ ৪৬ ॥ 
পুরস্তাচ্সৈব পূর্য্যেত নিশ্চিত থেচরী ভবেৎ | 

, অভ্যন্তা খেচরী মুদ্রাপুযুম্মনী সংপ্রজায়তে ॥ ৪৭॥ 

ভ্রবোর্মধ্যে শিবস্থানং মনস্তত্র বিলীয়তে । 

সোমাদিতি। সোমাচ্চন্দ্রাদ্যত্র যন্তাং থেচর্য্যাং ধারাহমূতধার। 

উদ্দিতোভূত সা থেচরী সাক্ষাচ্ছিববল্লতা শিবন্ত প্রিয়েতি পৃর্বেণান্বয়ঃ | 

অতুলাং নির্শলাং নিকপমাং দ্বিব্যাং সর্ধনত্যুত্মাং স্থযুক্নাং পশ্চিমে মুখে 

পুরয়েৎ। জিহ্বয়েতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥ 

পুরস্তাচ্চৈবেতি । পুরস্তাচ্চৈব পূর্বতোইপি পূর্্যেত । সুযুয়াং প্রাণে- 

নেতি শেষঃ । যদি তহি নিশ্চিতাইসন্দিপ্ধ1 থেচরী থেচর্ধ্যাখা। মুদ্রা ভবে- 

দিতি। যদি তু পুরস্তাৎ প্রাণে ন পূর্য্যেত জিহ্বামাত্রেণ পশ্চিমতঃ পৃর্য্যেত 
তহি মুড়াবস্থাজনিকা । ন নিশ্চিত খেচরী স্তাঁদিতি ভাবঃ। খেচরীমুদ্রা- 
প্ভ্যস্তা সতী উন্মনী সংপ্রজায়তে চিত্তস্ত ধ্যয়াকারাবেশাভধ্যাবস্থা 
ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৭ ॥ 

ভ্রবোরিতি । ভ্রবোৌর্শধ্যে ভ্রবোরস্তরালে শিবস্তানং শিবস্তেশ্বরস্ত 

যে খেচরীমুত্রাতে ছক্ত্র হইতে অমৃতধারা উদ্ভূত হয়/ সেই খেচরী মুদ্রা 
শিবের অতি প্রিয়। এই খেচরীমুদ্রা লিরুপম] সর্বনাড়ীপ্রধান৷ স্থযু- 
মাকে পশ্চিম মুখে পরিপুর্ণ করিয়া থাকে ॥॥ ৪৬॥ 

নুযুয়ানাড়ী পুর্বমৃথেও প্রাণদ্বার পরিপুরিত হয়, তাহাহইলে নিশ্চয় 
খেচরীমুদ্রা হইয়া থাকে । আর যদি প্রাণদ্বার! পুর্বমৃথে পরিপুরিত না 
হয়, কেবল জিহ্বামাত্রদ্বীরা পশ্চিম মুখেই পরিপূরিত থাকে, তাহাহইলে 
মুঢ়াবস্থা মাত্র জন্মায়, থেচরী মুদ্র। হয় না। এই খেচরীযুদ্রা অভ্যন্ত হই- 

লেই উন্মনী অবস্থা জন্মে, অর্থাৎ চিত্তের ধ্যেয়াকারাবস্থা। হইয়। তৃর্যযাবস্থা 
হয় ॥ 9৪৭. 

্রযুগলের মধ্যে শিবস্থান "মাছে, অর্থাৎ এ স্থানেই.স্খম্বরূপ আম্মার 
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অভ্যাপাজ্জীর্্যতে বায়ুন্মনস্তত্রৈব লীয়তে ॥ ৫২ ॥ 
অৃতৈঃ প্লীবয়েদ্দেহমাঁপাঁদতলমস্তকম্। 
নিদ্ধযত্যেব মহাকায়ে] মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫৩ ॥ 

শক্তিমধ্যে মনঃ কৃত্বা। শক্তিং মানসমধ্যগামৃ। 
মনসা মন আলোক্য ধারয়েৎ পরমং পদমূ ॥ ৫৪ ॥ 

বাধুঃ প্রাণে। জীর্য্যতে ক্ষীয়তে লীয়ত ইত্যর্থঃ | তত্রৈব বায়োর্লয়া ধিষ্ঠানে 
মনশ্চিন্তং লীয়তে জীধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ 

অমৃতৈরিতি। অমৃতৈঃ মুষিরনির্গতৈঃ পাদতলং চ মস্তকং চ পাদ- 

তলমস্তকং। ছন্দশ্চ প্রা!ণতূর্ধযসেনাঙ্গানামিত্যেকবন্ভাবঃ। পাদতলমন্তক- 

মাশব্যাপ্যেত্যাপাদতলমস্তকং দেহমাপ্লাবয়েদাপ্লীবিতং কুর্ধযাৎ। মহাগ্রৎ- 

কৃষ্টঃ কায়ে। যন্ত স মহাকায়ঃ মহাস্তৌ বলপরাক্রমৌ যস্তেত্যেতাদুশে 
যোগী সিদ্ধযত্যেব। অমৃতাপ্লাবনেন সিদ্ধ! ভবত্যেব ॥ ৫৩ ॥ 

শর্তারতি । শক্তিঃ কুগুলিনী তন্তা মধ্যে মনঃ ক্ৃত্বা তন্তাং মনে। 

ধৃত্বা তদাকারং মনঃ কৃত্বেত্যর্থঃ | শক্তিং মানসমধ্যগাং কৃত্বা। শক্তি- 

ধ্যানাবেশ।চ্ছক্তিং মনশ্ডেকীকৃত্য তেন কুগুলীং বোধয়িত্বেতি যাবৎ । 

প্রবুদ্ধাবহুযোগেন মনস। মরুত1 সহেতি গোরক্ষোক্তেঃ ৷ মনসান্তঃকর- 

করিলে যে স্থানে সেই যোগীর প্রাণবাফু লীন হয়ু, সেই বায়ুলয় স্থানেই 

মন লয় পাইয়। থাকে ॥৫২॥ 

থেচরীমুদ্র। সাধন করিলে ব্রদ্ধরন্ধ, হইতে যে অমৃতক্ষরণ হয়, €সেই 
অমৃত সাধকের আপাদ মস্তক পধ্যন্ত দেহ প্রাবিত করে। তাহাতে সেই 

যোগ্নী মহাকার্ন ও মহাবল পরাক্রমশালী হইয়। পিদ্ধ হয় ॥ ৫৩৪ 

সাধক কুগুলিনী শক্তির মধ্যে. মনঃস্থাপনপুর্বক সেই শক্তিকে মনের 
সহিত একীভাবাপন্ন কারবে, অর্থাৎ মনঘ্বারা কুগ্ডলিনীকে বোধিত 

করিবে, এবং মনদ্বার৷ অবলোকনপুর্র্বক বুদ্ধি স্থির করিম্বা পরমপদ স্বরূপ 
ধারণ করিবে ॥ ৫৪ ॥ 
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স্বমধ্যে কুরু চাঁআ্ানমাত্মমধ্যে চ স্বং কুরু। 

সর্ববং চ স্বময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ 

অন্তঃ শৃন্বো। বহিঃ শৃন্যঃ শুন্যঃ কু ইবান্বরে। 

ণেন,মন আলোক্য বুদ্ধিং মনদাধবলোকনেন সথিরীকুত্েত্যর্থ: ৷ পরমং 

পদ্ং সর্বোৎকষ্টং স্বরূপং ধারয়েদ্ধ।রণাবিষয়ং কু্ধ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪॥ 
স্বমধ্য ইতি। ন্বমিৰ পূর্ণৎ ব্রহ্ম স্বং তন্মধ্যে আত্মানং স্বশ্বরূপং কুরু। 

ব্রহ্মাহমিতি ভাঁবয়েত্যর্থঃ। আম্মমধ্যে স্বস্বরূপে চস্বং পুর্ণং ব্রহ্ম কুরু। 
অহংব্রদ্দেতি চ ভাঁবয়েত্যর্থঃ। সর্ধং স্বময়ং কৃত্বা। ব্রহ্গমময়ং বিভাব্য 

কিমপি ন চিস্তয়েৎ। 'অহং ব্র্ষেতি ধ্যানমপি পরিত্যজেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ | 
এবং সমাহিতন্ত শ্বরূপে স্থিতিমাহ। অন্তঃশৃন্ত ইতি। অস্তঃ অস্তঃ- 

করণে শুন্তঃ। ব্রহ্মাতিরিক্তবৃত্তেরভাবাদ্দিতীয়শুন্যঃ । বহিরস্তঃ কৃরণাদ্বহি- 

রপি শৃন্তঃ । দ্বিতীয়াদর্শনাৎ। অন্বরে আকাশে কুস্তে! ঘটে যথাস্তর্্ব হিঃ 
শৃহ্যন্তদ্দস্তঃকরণে হৃদাকাশে বারুপুর্ণঃ ব্রদ্মাকারবৃত্তেঃ সত্ভাবাদব্রক্মবাস- 

ত্বাদ্বা। বহিঃপুর্ণোইস্তঃকরণা দ্বহিত্বদ বকাশাদ্বহির্ব্ব। পূর্ণঃ । সত্তয়। ত্রহ্মাতি- 
পাশপাশি 

আপনাকে ব্রন্মস্বরূপ কর, অর্থাৎ পক্রঙ্গাহমন্মি” এইরূপ ভাঁবন। 
কর এবং ব্রহ্দকে আহম্মম্বরূপ কর, অর্থাৎ “অহংত্রপ্ধান্মি” এইরূপ চিত্ত 

কর। আর "নকলই ব্রদ্ষময়” এইরূপ ভাঁবন। করিয়! অন্তচিস্কা পরিত্যাগ 
কর ॥ ৫৫ ॥ 

উক্তরূপে সমাধি হইলে তাঁহার কিরূপে অবশ্থিতি হয়, তাহা কথিত 

হইতেছে ।--যেমন আকাশে কুস্ত থাকিলে তাহার বাহে ও অভ্যন্তরে 
শৃন্য থাকে, সেইরূপ সমাধিশ্থিত ব্যক্তিরও অন্তরে ও বাহো শূন্য থাকে । 
তাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় থাকে ন1; স্থতরাং সে অন্তঃ 
শৃহ্য হয় এবং বাহেও সে ব্রন্ম ভিন্ন অপর কিছুই দর্শন করে না, অত- 
এব তাহার বাহেও শুন্য থাকে । আর যেমন কুস্ত সমুদ্রে নিহিত হইলে 
সেই কুস্ত অন্তরে ও বাহে জলপুর্ণ হয়, সেইরূপ যাহার সমাধি হইয়াছে, 

সেই ব্যক্তি বাহে ও অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ থাকে । সমাধিস্থিত ব্যক্তি 
২৯ 
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অন্তঃ পর্ণো বহিঃ.পুর্ণঃ পূর্ণঃ কুন্ত উব্বার্ণবে | ৫৬॥ 

বাহাচিস্ত। ন কর্তব্য! তখৈবান্তরচিস্ত্রনম্ | 

সর্ববচ্তং পরিত্যজা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েহ ॥ ৫৭ 

সন্কল্পমাত্রকলনৈব জগৎুনমগ্রং 

সঙ্কল্পমাত্রকলনৈব মনোৌবিলানঃ। 

রিক্তবৃত্তেরভা বাদ্ব্রহ্গপুর্ণত্বা্থী। অর্ণবে সমুদ্রে কুস্তে। ঘটে। যথ। সর্বতে। 

জলপূর্ণো ভবত্যেবং সমাধিনিষ্ঠো যোগী ব্রহ্গপূর্ণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ 

বাস্থচিস্তেতি । সমাহিতেন যৌগিনেত্যধ্যাহারঃ। বাহাচিত্ত। বাহা- 

বিষয়] চিন্তা ন কর্তব্যা তখৈব বাহাচিস্তীকরণবদাস্তর চিন্তনমান্তরাঁণাং 

ননসা পরিকল্পিতানামাশামোদকপসৌধববটিকাঁদীনাং চিস্তনং ন কর্তব্য- 

মিতি লিঞ্বিপরিণামেনান্বয়ঃ ৷ সর্বচিস্তাং বাহ্যাভ্যন্তর্চিন্তনং পরিত্যজ্য 

কিঞ্চ্দিপি ন চিস্তয়েৎ পরবৈরাগ্যেণাত্মীকারবৃত্তিমপি পরিত্যজেৎ। 

তন্ত্যাগে স্বরূপাবস্থিতিরূপ। জীবন্ুক্তির্ভবভীতি ভাঁবঃ ॥ ৫৭ ॥ 

বাহ্াভ্যন্তরচিন্তাপরিত্যাগে শাস্তিশ্চ ভবতীত্যত্র বশিষ্ঠবাক্যং প্রমা- 

ণয়তি সন্কলেতি । সন্কপ্ে। মানসিকে। ব্যাপারঃ স এব সঙ্কল্পমাত্রং তন্ত 

অন্তরে ও ব্রক্ষ দর্শন করে এবং বাহ্ছেও ব্রহ্মময় হইয়া! থাকে; সুতরাং সে 

সর্ধতোভাবে ব্রহ্মপূর্ণ হয় ॥ ৫৬॥ 

সমাধিস্থিত যোগী পুত্রকলত্রা্দি বাহবিষমের চিন্তা করিবে ন|। 

যেমন বাহ্ চিন্ত। পরিত্যাগ করিবে, সেইরূপ আন্তরিক চিত্তাও করিবে 

না, অর্থাৎ মনে মনে অট্রালিক1 বাঁটীগ্রভৃতির চিস্ত। পরিত্যাগ করিবে। 

পরস্ত বাহা ও মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া! সর্বচিন্তা পরিতা?গ 

করিবে, অর্থাৎ পরম বৈরাগ্য বলে আত্মরূপ বুন্তিও পরিত্যাগ করিবে। 

এইরূপ সর্বচিস্তা পরিত্যাগ করিলেই স্বস্বরূপাবস্থিতিরূপ জীবদুক্তি 

হইয়] থাকে ॥ ৫৭ | 

বাহ ও আন্তরিক চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই পরমাশাস্তি লাভ হয়, 

এই অভিগ্রায়ে প্রমাণশ্বরূপ বশিষ্ঠবাঁক্য প্রদর্শন করিতেছেন ।--বশিষ 
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সঙ্কল্পমাত্রযতিমুত্হ্জ নির্বিবকল্প- 

মাশ্রিত্য নিশ্চয়মবাপ্রহি রাম শাস্তিম্ ॥৫৮॥ 

কপ্ূরমনলে যদ্ধৎ সৈন্ধবং সলিলে যথা । 

কলগনৈব রচনৈবেদং দৃশ্তমানং সমগ্রং জগৎ। বাশ প্রপঞ্চে! মনোঁমাত্র- 

কল্পিত ইত্যর্থঃ। মনসো মানসস্ত বিলাসে। নানাবিষয়াকারকলন। আশা- 

মোদকসৌধবাঁটিকা দিকল্পনারূপো বিলাসঃ সঙ্কল্পমাত্রকল্পনৈব । মানসঃ 

গ্রপঞ্কোহপি সঙ্বল্পমাত্ররচনৈবেত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমাত্রে বাহ্থাভ্যন্তরপ্রপঞ্জে 

য। মতিঃ সত্যত্ববুদ্ধিস্তামুৎস্থজ । তহি কিং কর্তব্যমিত্যত আহ। নির্ব- 

কল্পেতি। বিশিষ্টকরপনা বিকল্পঃ। আত্মনি কর্তৃত্বভোক্জত্বহ্থখিত্বনজা- 

তীয়বিজাতীয়ম্বগতভেদদ্দেশকালবস্তপরিচ্ছেদ কল্পনারূপঃ তলন্মানিক্রান্তে। 

নির্ব্বিকলস্তমাম্মীনমাশ্রিতা ধারণাদিবিষয়ং কৃত্বা হেরাম নিশ্চয়মসন্দিদ্ধং 

শান্তিং পরমোপরতিমবাপ্র,হি। ততঃ স্গখমপি প্রান্দ্যসীতি ভাবঃ। 

তছুক্তং ভগবত ব্যতিরেকেণ। ন চাঁভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্ত কুতঃ সুখ 

মিতি ॥৫৮॥. 

কর্পুরমিতি | যদ্বদ্যথাহনলেইগ্রৌ সন্ধীয়মানং সংপোঁজ্যমানং কপুরং 
[টি 

মুনি রামকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রাম! মানসিক 

ব্যাপারই সঙ্গল্প, এই সক্কর্পমাত্রদ্বারাই পরিদৃশ্তমান বাহ জগৎ প্রকাশ 

পায়, অর্থাৎ এই প্রপঞ্চ মনোমাত্রকলিত, আর মানসিক বিলাসও 

সক্কল্লমাত্র । আশা, আমোদ, অদ্রালিকা, বাটীপ্রভৃতি মানসিক কল্পনামাত্র, 
অতএব বাহা ও আস্তরিক প্রপঞ্চে যে সত্য বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ কর 

এবং আমি কর্তা আমি ভোক্তা, আমি সুধী, আমি অমুকের সজাতীয়, 

অমুকের বিজাতীয় আমি অমুকের বিভিন্ন, আমি অমুক দেশস্ব, আমি 

অমুক কালবর্তী, ইত্যাদি পরিচ্ছেদ কল্পন! শৃন্ত আত্মাকে আশ্রয় করিয়। 
পরমাশাস্তি লাভকর, তাহাহইলে পরম স্থখী হইতে পারিবে। ভগবান 

বলিয়াছেন, আত্মতত্ব চিন্তা না করিলে শাস্তি হয় না এবং শাস্তি ন। 

হইলেও কোনরপে সখ হইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ 
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তথ! সন্ধীয়মানং চ মনস্তন্বে বিলীয়তে ॥ ॥ ৫৯ ॥ 

ক্ঞেয়ং সর্্বং প্রতীতং চ জ্ঞানং চ মন উচ্যতে। 

জ্ঞানং জ্য়ং সমং নষ্টং নান্যঃ পন্থ! দ্বিতীয়কঃ ॥ ৬০ ॥ 

মনোদৃশ্যমিদং সর্ববং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাঁচরমূ। 
০ পপ ৯ পপ শি পপ পপ প্লাস পাপী পাশা শিশীশীশি আশি পিসি ০৩ পপ শি প্্পাশ্পি 

বিলীয়তে বিশেষেণ লীয়তে লীনং ভবতি। অগ্ন্যাকারং ভবতি । যথ?। 

সলিলে জলে সন্ধীয়মানং সৈন্ধবং লবণং বিলীয়তে লবণাকারং পরিতজ্য 

জলাকারং ভবতি তথা তদ্বত্তত্বে আত্মনি সন্বীয়মাঁনং কাধ্যমাণং মনে। 

বিলীয়তে আম্মাকারং ভবতি ॥ ৫৯ ॥ 

মনসে। বিলয়ে জাতে দ্বৈতমপি লীয়ত ইত্যাহ ব্রিভিঃ | জেয়মিতি। 

সর্বং সকলং জয়ং জ্ঞানার্হং প্রভীতং চ জ্ঞাতং চজ্ঞানং চ ইদং সর্ধং মন 

উচ্যতে । সর্বন্ত মনঃকল্পনামাত্রত্বান্মনঃশব্দেনোচাতে । জ্ঞানং জ্েয়ং 
চ সমং মনে। বিলীয়তে মনস। সার্ধং নষ্টং যদি তহি দ্বিতীয়কঃ দ্বিতীয় এব 

দ্বিতীয়কঃ পন্থ। মনোবিষয়ে! নাম্তি। ছৈতং নাস্তীতি ফলিতার্থঃ ॥ ৬০ ॥ 

মনোদৃশ্তমিতি। ইদমুপলভ্যমানং যৎকিঞ্চিদ্যৎ্কিমপি চরং জঙ্গমমচরং 

স্থাবরং চরং চাচরং চ চরাচরে তাভ্যাং সহবর্তত ইতি সচরাচরং যজ্জগ- 
শপ পা পপ লও পিপল পপ ্পিশীশ 

যেমন কপূর অগ্নিসংযোগে বিলীন হয়ঃ অর্থাৎ অগ্নির আকার ধারণ 
করে এবং সৈম্ধব জলে নিক্ষেপ করিলে, সেই সৈদ্ধব স্বীয়রূপ পরিত]াঁগ 

করিয়! জলরূপ ধারণ করে, সেইবূপ মন আগ্মাতে যুক্ত হইলেই সেই 
আন্মাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ আম্মন্বরূপ ধারণ করে॥ ৫৯ ॥ 

মনের লয় হইলে দ্বৈত বুদ্ধিও লয় পাইয়। থাকে, ইহাই শ্লোকত্রয়ে 

বলিতেছেন।-_ সকল পদার্থই জ্রেয় এবং মনই জ্ঞান, যেহেতু প্রপঞচ 
সমন্তই মনের সঙ্কল্পমাত্র। এই জ্ঞেয় ও জ্ঞান সমুদায়ই মনের সহিত্র নাশ 
পায়, মনের বিনাশে জ্ঞান বা ঝ্েয় কিছুই থাকে না। যদিজ্ঞান ও 
জ্ঞেয় সমস্তই নষ্ট হইল, তাহা'হইলে দ্বিতীয় পন্থ!। অর্থাৎ মনের বিষয় 

আর কে থাকিবে, তখন দ্বৈত বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে ॥ ৬০ ॥ 
লোকে চরাচর যাহ| কিছু উপলাভ হয়) সেই সমুদায়ই মনোদুখ, 
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মনসো হা,শ্মনীভাবাদ্বৈতং নৈবোৌপলভ্যতে ॥ ৬৯ । 
জ্ঞেয়বস্তপরিত্যাগাদ্িলয়ং যাঁতি মাননমূ। 

মনসে। বিলয়ে জাতে কৈবল্যমবশিষ/তে ॥ ৬২ ॥ 

এবং নানাবিধোপায়াঃ সম্যক্ স্বানুভবান্বিতাঃ। 

ভ্ৎসর্ধং মনোদৃষ্তং মনস! দৃষ্তং । মনঃনঙ্কল্পমাত্রমিত্যর্থঃ। মনঃকল্পনাসত্বে 

গ্রতীতেম্তদ্রভাবে চাপ্রতীতেত্রম এব সর্বং জগৎ। ভ্রমস্ত প্রতীতকশরী- 

রত্বাৎ। নচ বৌন্ধমতগ্রসঙ্গঃ। ভ্রমাধিষ্ঠানস্ত বঙ্গণঃ সত্যত্বাভ্যপগমাৎ। 
মনম উন্মনীভাবাদ্বিলয়ান্বৈতং ভেদঃ নৈবৌপলভ্যতে নৈব প্রতীয়তে । 

দ্বৈতভ্রমহেতোর্্ননঃ সঙ্কল্পস্তাভবাৎ। হি তদ্ধেতাঁবব্যয়ং ॥ ৬১ ॥ 

কেয়মিতি। ভ্য়ংঞজঞানবিষয়ং যদ্বস্ত সর্বং চরাচরং যদ্দৃশ্তং তম্ত 
পরিত্যাগানামরূপাতজ্মকম্ত তস্য পরিবজ্জদ্দিলয়ং সচ্চিদ্বানন্দরূপাক্মাকারং 

ভবতি । মনসে। বিলয়ে জাতে মতি কৈবল্যং কেবলন্তাঁত্মনে। ভাবঃ 

কৈবল্যমবশিষ্যতে । অদ্ধিতীয়াত্মন্বরূপমবশিষ্টং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ 

এবমিতি,। এবমস্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃ্টিরিত্যাত্যক্তপ্রকারেণ মহাঁন্ সমাধি. 
পরিশীলনশুদ্ধ আম্মান্তঃকরণং যেষাং তে মহাম্মানস্তিশ্মহাত্মভিঃ পুর্ব্বে চ 

তে আচার্ধযাশ্চ পূর্ববচাধ্যা মৎত্তেক্ত্রাদয়ক্তৈঃ সমাধেশ্চিভবৃভিনিরে ধস্ত 

অর্থ/ৎ মনের সঙ্কল্লবশতই সচরাচর জগঘ্ প্রতীয়মান হয়। যাবৎ মনের 

সঙ্কল্প থাকে, তাবৎ সমুদায় পদার্থের প্রতীতি হয়, সঙ্কল্পের অভাব 

হইলে আর কোন পদার্থ প্রতীয়মান হয় না; স্থতরাঁং এই জগৎ ভ্রম- 

মাত্র । যখন এই মনের লয় হয়, তখন আর দ্বিতীয় কিছুই উপল।ভ 

কর। যায় না ॥ ৬১ ॥ 

চরাচর দৃশ্তমান জয় বস্ত পরিত্যক্ত হইলে, মন লঙ্পাঁয়, অর্থাৎ 
সচ্চিদানন্দস্ব্ূপ আত্মাকারে পরিণত হয় এবং মনের বিলয় হইলে 

কেকল আম্মন্বর্ূপই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মময় হয় ॥ ৬২ ॥ 

সমাধি পরিশীলনঘ্বার! যাহাদিগের অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, মত্তডে- 

ভরাদি সেই সকণ পূর্বতন যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের বিবিধ উপায় নিরূপণ 
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সমাধিমার্গাঃ কথিতাঃ পূর্ববাচা্য্যৈর্মছাত্মভিঃ ॥ ৬৩। 
হুযুন্নায়ৈ কুগুলিন্তৈ সুধায়ৈ চন্দ্রঞম্মনে। 
মনোন্মন্যৈ নমস্তন্যং মহাশক্ত্যৈ চিদাত্মনে ॥ ৬৪ ৪ 
অশক্যতত্ববোধানাং ঘুঢড়ানামপি সম্মতষ্। 

মার্গাঃ প্রাপ্তাপায়াঃ কথিতাঃ । কীদৃশা£ সমাধিমার্গাঃ। নানাবিধোপায়াঃ 
নানাবিধ! উপায়াঃ সাধনানি যেষাং তে তথা সম্যক সমীচীনতয়! সংশয়- 

বিপধ্যয়রাহিত্যেন যঃ স্বানুভব আম্মান্থ'ভবস্তেনীন্বিত] যুক্তাঃ ॥ ৬৩ ॥ 

সরযুক্নাদিত্যঃ কৃতকৃত্যন্তাঃ প্রণমতি ৷ হ্যুয়।য়ৈ ইতি। স্ুবুক্া মধ্য- 
নাড়ী তটন্ত কুগুলিত্ি আধারশটক্ত্ি চন্দ্রাদভ্রমধ্যস্থাজ্জন্ম যস্তাস্তস্তৈ স্থধায়ৈ 

গীযৃষায়ৈ মনোন্মন্তৈ তুর্য্যাবস্থায়ৈ চিচ্চৈতন্যমাঁক্সা স্বরূপং যস্তাঃ সা তথা 

তস্তৈ মহতী জড়ানাং কার্যেন্দ্রিয়মনসাঁং চৈতন্যসম্পাদকত্বাঁৎ সর্কোত্ম। 
যা শক্তিশ্চিচ্ছক্তিঃ পুরুষরূপ] তন্তৈ। তুভ্যমিতি প্রত্যেকং সম্ঘধ্যতে। 
নমঃ প্রহ্থীভাঁবোইস্ত ॥ ৬৪ | 

নানাবিধান্ সমাধ্যপায়ান্ুত্তা নাদানুসন্ধীনরূপং মুখ্যোপায়ং প্রতি- 

জনীতে। অশক্যেতি। অব্যৃৎপন্নত্বাদশক্যন্তত্বজ্ঞানং যেষাং তে তথ! 
তেষাং মুঢ়ানামনধীতানাং জন্মতং। অপিশব্দাৎ কিমুতাধীতানামিতি 

পপ পপ পাপা পাপা পাপা পিপাসা 

করিয়াছেন। প্র সকল উপায় নানাবিধ কাঁরণে সাধিত এবং আত্মান- 

ভব সমন্বিত; সুতরাং এ সকল উপায় অবলম্বন করিলে অনায়াসে 

যোগসাধন করিয়। জীবনূক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৬৩ ॥ 

সুযুয়াদিনাঁড়ী হইতে সাধক কৃতর্ুত্য হইতে পারে; অতএব তাঁহা- 

দিগের প্রণাম করিতেছেন ।-মধ্যনাড়ী স্যুয়াঃ আধারশক্তি কুগুডলিনী, 

ভ্রমধ্যস্থ চন্দ্রবিগলিত স্থধা, তুর্যাবস্থারূপিণী মনোন্মনী, জড় কার্ধ্য, 
ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য সম্পাদনকারিণী চিৎশক্তি ইহাদিগের প্রত্যেকের 
নমস্কার হইক ॥ ৬৪ ॥ 

পৃর্ব্বে সমাধির নানাবিধ উপায় নিরূপণ করিয়। এইক্ষণ নাদানুসন্ধান 

ন্ূপ মুখ্য উপাক্ক নিনূপণ করিতেছেন ।-__যাঁহারা অব্যৎপন্নহেতু তত্ব 
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গ্রোঞ্জং গোরক্ষনাথেন নাদোপাস্নমুচাতে 1৬৫ ॥ 

শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটি- 
লয়প্রকারাঃ কিতা জয়ন্তি। 

নাদানুসন্ধানকমেকমেব 
মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্ ॥ ৬৬। 

মুক্তাসনে স্থিতো৷ যোগী মুদ্রাং সন্ধায় শান্তবীম্ । 

গমাতে । গোরক্ষনাথেন প্রোক্তমীত্যনেন মহদুক্তত্বাদ্রপাদেয়ত্বং গম্যতে । 

নাদন্তানাহতর্বনেরপাননেহনমন্ধানরূপং মেবনমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥ 

শ্রীআাদিনাথেনেতি ।' শ্রীাদিনাথেন শিবেন কথিতাঃ প্রোক্তাঃ 

পাদেন চতুর্থাংশেন সহ বর্ধমানাঃ কোটিদংখ্যাক। লয় গ্রকরা শ্চিত্তুলয়- 

সাঁধনভেদ। জয়স্ত্যতৎকর্ষেণ বর্তস্তে। বয়ং তু নাদানুসন্ধীনকং নাদান্ুচিন্তন- 

মেব একং কেঘলং লয়ানাঁং লয়সাঁধনানাঁং মধ্যে মুখ্যতমমতিশয়েন মুখ্যং 

মন্তামছে জানীমহে উৎকৃষ্টানাং লয়সাধনানাং মধ্যে উৎকৃষ্টতমত্বাদেগার- 

ক্ষাভিমতত্বতাঁচ্চ নাদানুসন্ধানমেব অবপ্তং বিধেয়মিতি ভাঃ ॥ ৬৬ ॥ 

শাস্তবীমুদ্রায়। নাঁদানুসন্ধানমাহ। মুক্তাঁদন ইতি। মুক্তাসনে সিদ্ধা- 

নির্ণয়ে অপক্ত, সেই সকল অনধীতশান্ত্ মূর্খদিগের এবং কৃতবিদ্য পণ্ডিত: 

দ্রিগের সম্মত যোগিগ্রবর গোরক্ষনাখোক্ত নাদ; অর্থাৎ অনাহত ধ্বনির 

উপাসনাতে অনুসন্ধানর্ূপ সেবন কথিত হইতেছে ॥ ৬৫ ॥ 

শ্রীআদ্িনাথ মহাদেব সপাদকোটিপ্রকার চিত্ববৃত্তিনিরৌধের উপায় 

কহিয়াছেন, সেই সকল উপায় সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। 
পরস্তু আমর! কেবল নাদানুদন্ধানকেই চিন্বল্য় সাধনের মধ্যে প্রধান 

সাধন বলিয়া জানি । এই নাদাহুসন্ধান সর্বপ্রকার লয়সাধনের প্রধান্ 

এবং গোরক্ষ নাথের অভিমত বিধায় নাদানুসন্ধান অবশ্ত কর্তবা ॥ ৬৬৪ 

গ্রথমত, শীস্তবী মুদ্রার নান্দানুসন্ধান কথিত হুইতেছে।- যোগী 

ব্যক্তি সিদধাসনে অবস্থিত হুইয়! পূর্বোক্ত ত্রমানুসাবে শাস্তবী যুক্রা 
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 শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তঃস্থমে কবীঃ ॥ ৬৭ ॥ 
শ্রবণপুটেনয়নযুগলত্রাণমুখাঁনাং নিরোধনং কাঁধ্যম। 

শুদ্ধন্যুন্নীঘরণে। স্কউমমলঃ আঁয়তে নাঁদঃ ॥ ৬৮ ॥ 
82৯7422222৯ 

সনে স্থিতো। যোগী শাস্তবীং মুদ্রামন্তর্লক্ষ্যং বহিদৃষ্টিরিত্যাদিনোক্তাং 

সন্ধায় কৃত্বা। একধীরেকাগ্রচিত্ঃ সন্ দক্ষিণে কর্ণেধত্তঃস্থন্যুমানাভযাং . 

সম্তমেব নাদং শৃণুয়াৎ। তছুক্তং ত্রিপুরাসাঁরসমুচ্চয়ে। আদৌ মত্তালি- 
মালাজনিতরবসমস্তারসংস্কারকারী নাদোইসৌ বাংশিকম্তানিলভরিতলস- 

দ্বংশনিংম্বানতুল্যঃ ৷ ঘণ্টানাদানুকারী তদনু চ জলধিধবানধীরে গভীরে! 

গর্ভন্পর্জন্যঘোষঃ পর ইহ কুহরে বর্ততে ব্রহ্মনাড্যা ইতি ॥ ৬৭ ॥ 

পরাঁতুখীমুদ্রয়া নাঁদাহুন্ধানমাহ। শ্রবণপুটে নয়নয়োনেত্রয়োধু'গলং 

যুগ্মং প্রাণশব্েন ভ্রাণপুটে মুখমাস্তমেধাং। দছ্বন্দে প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকব্ভাবে 

প্রাপ্থেহপি সর্বস্তাঁপি ছন্দৈকবপ্ভাবস্ত বৈকল্পিকত্বান্ন ভবতি। তেষাং 

নিরোধনং করাম্ুলিভিঃ কার্য্যং। নিরোধনং চেখখং। অস্গুষ্ঠীভ্যাঁমুভৌ 
কণোঁ তর্জনীভ্যাং চ চক্ষুষী। নাসাপুটো তথান্তাভ্যাং প্রচ্ছাদয করণানি 

চেতি। চকারাত্তদন্তাভ্যাং মুখং প্রচ্ছাদ্যেতি সমুচ্চীয়তে। শুদ্ধ! প্রাণায়া্টম- 

করিয়! একা গ্রচিত্তে দক্ষিণ কর্ণদ্বারা৷ স্তঃস্থ সুযুয্ানাড়ীর ধ্বনি শ্রবণ 
করিবে । ত্রিপুরাপার সমুচ্চয়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মনাড়ীতে প্রথমত 

মত্ত ভ্রমর শ্রেণীর গুণ গুণ ধ্বনির হায় শব্ধ হয়, ততৎপরে বংশছিত্র মধ্যে 

বাণু গ্রবেশ করিলে যেরূপ শব শুন! যায়, সেইরূপ শব্ধ হইয়া থাকে। 

আনন্তর ঘণ্ট| ধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, পরে সমুদ্ধ মধ্যে যেরূপ গভীর ও 

ঘোর ধবনি হয়, সেইরূপ হইতে থাকে, তৎপরে মেঘধ্বনির ভ্তায় শব্ব 

হয়, যাহাতে এই দমকল শব্ধ শুনিতে পারে, সাধক একা গ্রচিত্তে তাহাই 

করিবে ॥ ৬৭ ॥ 

এইক্ষণ পরাধুখী মুদ্রাত্বর। নাদানুসন্ধান কথিত হইতেছে।_ সাধক 

প্রথমত কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও নামিকাদ্বক্ ইহাদিগের মুখ নিরোধ করিবে, 
অর্থাৎ অঙ্ুষ্ঠাঙ্ুলিদ্বারা কর্ণ, তর্জনীদ্বারা নেত্র এবং আন্যান্ুলিঘার! 
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আ'রন্তশ্চ ঘটশ্চৈব তথ পরিচয়োইপি চ। 
নিষ্পকিঃ সর্কবযোগেষু স্যাঁদবন্থাচতুউয়ষ্ ॥ ৬৯ ॥ 

'অথারভ্াবস্থা। 

ব্রহ্ম গ্রন্থরবেজ্ভেদে। হাানন্দঃ শুন্য সম্ভবঃ | 

বিচিত্রঃ কণকে। দেহেহনাহতঃ শ্রায়তে ধ্বনিঃ ॥ ৭ ॥ 
পশাপশিশ পা পপ ৮ পাপা পাপী শাপলা পাপ পাশাপাশি শী সপন পস্ সরি 

স্ললর হি যা স্তবুক্নাসরণিঃ ন্বযুস্নাপদ্ধতিস্তম্তামমলো নাদঃ স্ফুটং ব্যক্তং 

শ্য়তে ॥ ৬৮ ॥ 

অথ নাদস্ত চতআ্রো২বস্থাঃ প্রাহ | আরশ্তশ্চেত । আরস্তাবস্থ। ঘট।- 

বস্থা পরিচয়াবস্থা নিষ্পত্তবস্থা ইতি । সর্বযোগেষু সর্বেধু চিত্রবৃত্তি- 

নিরোধোপায়েষু শাশ্ুব্যদধু অবস্থাচতুষ্টয়ং স্তাৎ। চটচবতথাপিবাঃ 

পাঁদপুরণার্থাঃ ॥ ৬৯ ॥ 

তত্রারস্তাবস্থামাহ। ব্রঙ্গগ্রস্থেরিতি । ব্রহ্গগ্রন্থেরনাহতচক্তে বর্তমানায়। 

ভেদঃ প্রাণায়াম।ভ্যাসেন ভেদনং যদ ভবেত্তদেতি যশুদোরধ্যাহারঃ । 

আনন্ায়তীত্যানন্দঃ আনন্দজনকঃ শৃন্তে হৃদাকাশে সও ভীতি শুস্যসম্তবে। 
হদাকাশোত্পন্শ! বিচিত্রো নানা বধ? কণে। ভূষণনিনাদঃ সম এব কণকঃ 

ভূষণনিনাদসদূশ ইত্যর্থঃ। ভূষণান।ং তু শিঞ্জতং। নিকাণো নিকপঃ কাণঃ 

নাসিক ও মুখ আচ্ছাদন ,করিয়। প্রাণাকামদ্বার বিশুদ্ধ যে স্থযুক্াপদ্থতি 
তাহাতে সুস্পষ্ট শব্ষ বণ করবে ॥ ৬৮ ॥ 

অনস্তর নাদের অবস্থ/চতুষ্টয় কথিত হইতেছে ।-_-নাদের এরথম 

আরন্তাবস্থাঃ দ্বিতীর ঘটাবস্থা, তৃতীয় পারচয়াবস্থ। এবং চতুর্থ 

নিষ্পত্তযবস্থ।। সর্ধ প্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধেই উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইয়। 

থাকে ॥ ৬৯ ॥ 

এইক্ষণ আরস্তাবস্থা কথিত হইতেছে ।-__যখন প্রাণায়ামাত্যাসদার! 
অনাহুত চক্রে বর্তমান ব্রন্গগ্রন্থির ভেদ হয়) তখন দেহমধ্যে হদয়াক।শে 

নানা (বধ ভূষণ ধ্বানর ন্যায় আনন্দজনক অনাহত ধ্বনি (কোন আঘাত 

জন্য নহে) গ্রুত হইতে থাকে ॥ ৭5 ॥ 
২9 
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দিব্যদেহশ্চ তেজন্বী দিব্যগন্ধস্বরোগবান্। 
সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শুন্য আরস্তে যোগবান্ ভবে ॥ ৭১ ॥ 

অথ ঘটাবস্থা। 

দ্বিতীয়ায়াং ঘটাকৃত্য বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ | পু 
4৬ ০০০. পপ পপ +++ পপ পপ 

কণঃ কণনমিত্যপীত্যমরঃ ৷ অনাহতো। ধ্বনিরনাহতে। নির্হাদো দেহে 
দেহমধ্যে শ্রয়তে শ্রবণধিষয়ে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ 

দিব্যদেহ ইতি। শুন্তে হদাকাশে য আরস্তে। নাঁদারন্তস্ত্মিন্ সতি 
হদাকাশবিশুদ্ধাকাশভ্রমধ্যাকাশাঃ শূন্তাতিশৃন্তমহা শৃন্যশবৈর্ব্য বহিয়স্তে 
যোৌগিভিঃ। সংপুর্ণহৃদয়: প্রাণবায়ুনা সম্যক পুর্ণং হৃদয়ং যস্ত স তথ! 

আঁনন্দেন পূর্ণে হৃদয়ে যোগবাঁন্ যোগী দিব্য রূপলাবণ্যবলসম্পশ্নো! 
দেহে! যস্ত স দিব্যদেহঃ তেজন্বী প্রতাপবান্ দ্বিব্যগন্ধঃ দিব্য উত্তমে! 

গঞ্ধো যস্ত স তথ! অর্োগবান্ রোগরহিতো ভবেদিতি সম্বন্ধঃ | ৭১ ॥ 

ঘটাবস্থামাহু। দ্বিতীয়ায়ামিতি। দ্বিতীয়ায়ীং বাধুঃ প্রাণঃ ঘটাকৃত্য 
আত্মনা সহাপা'নং নাদবিদা, চৈকীক্কত্য মধ্যগে! মধ্যচক্রগতঃ কথন্থানে 

মধ্যচক্রং তদুক্ত মটত্রব জাঁলন্ধরবন্ধে | মধ্যচক্রমিদং জেয়ং যোড়শাধার- 

বন্ধনমিতি। যদাভবেদিত্যধ্যাহারঃ। তত্দাস্তামবস্থায়াং যোগী যোগা- 

যখন হৃদয়াকাশে নাদাবন্ত হইন্তে থাকে, তখন যোগী ব্যক্তির হৃদয় 

প্রাণবায়ুদ্বার৷ সংপূর্ণ হয়, দেহ বূপলাবণ্য সম্পন্ন হয়, শরীরের তেজ বৃদ্ধি 

পায়, অতিউত্তম গন্ধ অন্থভূত হইতে থাকে এবং তাহার শরীরে কোন 

রোগ থাকেনা ॥ ৭১ 

অনন্তর নাদের ঘটাবস্থা কথিত হইতেছে ।--দ্বিভীয় ঘটাবস্থাতে 

প্রাণবাযু আপনার সহি অপানবাষু এবং নাঁদবিন্দুকে একীভূত করিয়া 

কণ্ঠস্থানে মধ্য চক্রগত হয়। এই গ্রন্থেই জাঁলম্করবন্ধকথনে উক্ত আছে যে, 

কঠস্থিত ষোড়শদল পদ্মই মধ্যচক্র । যখন প্ররূপ প্রাণ মধ্যচক্রাবস্ত হয়, 
সেই অবস্থাতে যোগী ব্যক্তি পূর্বাপেক্ষা কুশলবুদ্ধিশালী এবং'বূপলাবণ্য1- 
ধিক্ষযপ্রযুক্ত দেবতুল্য হয়। ঈশ্বরোক্ত রাজযোগে লিখিত আছে যে, 
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দুটালনে! ভবেদ্যোগী জ্ঞানী দেবলমস্তদা! ॥ ৭২ ॥ 

বিষুগ্রন্থেস্ততো! ভেদাৎ পরমানন্দসুচকঃ | 
অতিশুন্যে বিমর্দশ্চ ভেরীশব্দস্তথ1! ভবেৎ ॥ ৭9 ॥ 
তৃতীয়াঁগাঁং তু বিজ্ঞেয়ো বিহায়োমর্দলধবনিঃ | 
মহাশুন্তং তদ| যাতি সর্ধসিদ্ধিসমাশ্রয়মূ ॥ ৭৪ ॥ 

ভ্যাঁপী দৃঢ়মাসনং যন্ত ম দৃঢ়াসনঃ স্থিরাসনে! জ্ঞানী পূর্বাপেক্ষয়] কুশল- 

বুদ্ধিদ্দেবমমো। রূপলাবণ্যাধিকাঁদ্েবহুল্যে ভবেৎ। তছুক্তমীশ্বরোক্তে 

রাজযোগে । শ্রাণাপাঁনৌ নাদবিন্দু জীবাম্মপরমাজআনোঃ। মিলিত! 

ঘটতে যন্মান্তপ্মাৎ সঘট উচ্যত ইতি ॥৭২॥ 

বিঞ্ুগ্রন্থেরিতি। ততো ত্র্গগ্রস্থিভেদনাঁনস্তরং বিষ্ুগ্রন্থেঃ কণ্ঠে বর্ত- 

মানায়! ভেদাৎ কুস্তকৈর্ভেদনাৎ পরমানন্বস্ত ভাবিনে। ব্রহ্মানন্দস্ত সুচকো! 

জ্ঞাপকঃ। অতিশুন্তে কীবকাশে বিমর্দোহনেকনাদসংমর্দো ভের্য্যাঃ 
শব্ধ ইব শব্দে? ভেরীশন্দে। ভেরীনাদ শ্চ তদ। তশ্মিন কালে ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ 

পরিচয়াধস্থামাহ সাদ্ধদ্বাভ্যাং । তৃতীয়ায়াং পরিচয়াবস্থায়াং বিহায়ো- 

মর্দলধ্বনিব্বিহায়সি জ্রমধ্যাকাশে মর্দলন্ত বাদ্যবিশেষস্ত ধবনিরিব ধবনি- 

ব্রিজ্েদ়োে বিশেষেণ জ্ঞানার্হো ভবতি। তদ। তশ্যামবস্থায়রং সর্ধ্ব- 
স্পা সপসাাীপিপা স্পা ১ লাশটি শীল পাশা 

২ আপা পাপা 

যেহেতু প্রাণবাযু, অপানবাযু, নাদ ও বিন্দু এই মকল মিলিত হইয়। ঘটা. 

কার হয়, অতএব ইহাকে ঘটাবস্থা বলে ॥ ৭২ ॥ 

্রক্দগ্রস্থির ভেদানত্তর কে বর্তমান বিষ্ণুগ্রন্ির ভেদবশত কণ্ঠীব- 

কাশে ত্রহ্মানন্দ হুচক ভেরী শবের ন্যায় শব্দ হইতে থাকে । যখন অনাহত 

চক্রভেদের পর কচক্রভেদ হইয1 শব্ধ হয়, তখন এ শব্ধ শ্রবণ করিলে 

পরমমীনন্দ উপস্থিত হয় ॥ ৭৩ ॥ 

অনন্তর পরিচয়াবস্থা কথিত হইতেছে ।-_তৃতীয় পরিচয়াবস্থাতে 

ভ্রমধ্যগত আকাশে মপ্দিলনামক বাদ্যবিশেষের শবের নায় শব্ধ অনুভূত 

হয়। এই অবস্থা হইলে প্রাণ অণিমাদ্দি অষ্টপিদ্ধির আশ্রয়তৃত ভ্রমধ্য- 

গত আকাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে ॥ ৭৪ ॥ 
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চিন্তানন্দং তদ। জিত্বা সহজানন্দসন্তুবঃ | 

দোঁষছুঃখজরাব্যাধিক্ষুধানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৫ 

রুদ্রেগ্রস্থিং যদ] ভিত্বা শর্বপীঠগতোহনিলঃ। 

নিষ্পভে। বৈণবঃ শব্দঃ কণদ্বীণান্কণো ভবে ॥ ৭৬॥ 

সিদ্ধিসমাশ্রয়ং সর্বাসাঁং সিদ্বীনামণিমাদীনাং সমাশ্য়ং স্থান" । তত্র 

সংযমাদণিমাদি প্রাপ্ডেঃ মহ।শৃন্তং ভ্রমধ্যাকাশং যাতি গচ্ছতি প্রাণ ইতি 
শেষঃ ॥ ৭৪ ॥ 

চিন্তানন্মমিতি। চিত্বানন্দং নাদ্বিষয়ান্ত'করণবৃত্তিজন্তং গ্ুখং 

জিত্বাভিভূয় সহজানন্দসম্তবঃ সহজানন্দঃ শ্বাভাবিকাখ়ন্থং তন্ত সম্ভবঃ 

সদোষা বাতপিতকফা। হুঃখং তজ্জন্তা। বেদন। অধধ্যাত্সিকাদি চ জরা বুদ্ধী- 

স্থা ব্যাধি রাদিঃ ক্ষুধা! বুভুক্ষা নিদ্রা স্বাপ এতোর্ববজ্জতো রহিতন্তদ! 

যোগী ভবতীতি ॥ ৭৫ ॥ 

তদ1 কদেত্যপেক্ষায়ামাহ। রুদ্রেতি। যদ। রুদ্রগ্রন্থিং ভিত্বা/ আজ্ঞা- 
চক্রে কুদ্রগ্রন্থিঃ শর্বন্তেশ্বরস্ত গঠং স্থানং ভ্রমধ্যং তত্র গতঃ প্রাপ্টোইনিলঃ 

প্রাণে! ভবতি তদা নিসান্তযবস্থামাহ নিম্পত্তাবিতি। নিষ্গত্তৌ নি্পত্ত্য- 

বস্থায়ীং। ব্রঙ্গারপ্ধে, গতে প্রাণে, নিষ্পন্ত্য বস্তা বি বৈণবঃ বেণো- 
০ এ ৮ শী ৮ িাীশা শীডি ৮ শী শা শীিশীশ্পীশীটা ১ তিশার িটাটিশি শো টি 

রি স্পা শিট শি সী তি আশ আজ 

পরিচয়াবস্থা হইলে নাদের বিবমীভূত টিনা স্্থ 

অভিহৃত করিয়া স্বাহাবিক আত্মহুগের আবির্ভাব হয়, আর সেই 
যোগীর বাত, পিস ও কফজনিত ক্রেশ, ছুঃখসন্য বেদন!) জরাদি রোগ, 

ক্ষুধা, নিদ্রা, এই সকল নিবৃন্তি হইরা বায়। উক্ত অবস্থাতে যে পরম- 
নন্দ টপস্থিত হয়, তাঁহাতেই ক্ষুধাদির ক্লেশ অভি ইত থাকে ॥ ৭৫ । 

যখন আজ্ঞাচক্রন্থিত যে রুদ্রগ্রন্থি, গর্থাৎ ঈশ্বরের গঠস্থানরূপী ভ্রমধ্য 
আছেঃ তাহাতে প্রাণবাযু লীন হয়, তখনই উক্ত অবস্থ! হইয়] থাকে । 
অনন্তর চতুর্থ নিষ্পত্ত্যবস্থা কথিত হইতেছে । প্রাণ ব্রঙ্গরন্ধে, গমন করি- 
লেই নিষ্পত্তি অবস্থ। হয়, এই নিষ্পন্তি সবহাতে বংশীশব ও বীণাবাদ- 
ন্রেন্তায় শব হয় ॥৭৬॥ 
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একীভূতং তদ। চিন্তং রাজযোগাভিধাঁনকমৃ । 

স্থষ্টিসংহারকর্তাসৌ যোগীশ্বরসমে! ভবে ॥ ৭৭ ॥ 
অন্ত বা মাস্ত বা মুক্তির ব্রৈবাখপ্ডিতং স্থখম্। 
লয়োস্ভবমিদং শৌখ্যং রাজযোগাদবাপ্যতে । ৭৮ ॥ 
রাঁজযোগমজানন্তঃ কেবলং হঠকার্ট্মিণঃ | 

এতানভ্যানিনো। মন্যে প্রয়ানফলবর্জ্জিতাঁন্ ॥ ৭৯ ॥ 
স্ািস্পী পাপী লাশ শরীশীশীি সলপপাশপাস্পশ শশী শী পাটা শা সপ শপ ত 

রয়ং বৈণবো। বংশসন্বন্ধী শব্দে! নিনাঁদঃ ক্ণস্তী শব্দায়মাঁনা! য। বীণ। তন্তাঃ 

কণঃ শব্দে ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ 

তদ। তশ্তামবস্থাঁয়াং চিত্তমস্তঃকরণমেকীভূতমে কবিষয়ীভূতং । বিষয়. 

বিষয়িণোরভেদোপচারাঁৎ। তদ্রাজয়োগাঁভিধানকং রাঁজযোগ ইত্যভি- 
ধানং যস্ত তদ্রাজয়োগাভিধানকং চিত্তশ্তৈকাগ্রতৈব রাজযোগ ইত্যর্থঃ | 

হষ্টিসংহারেতি। অসৌ নাদান্গপন্ধীনপরো! যোগী স্থষ্টিনংহারকর্ত। স্থষ্ট্রং 

ংহারং চ করোতীতি তাদৃশঃ ৷ অতএবেশরসম ঈশ্বরতুল্যো ভবেৎ ॥৭৭॥ 
অস্ত বেতি। রাজযোগমিতি । উতোৌ প্রাগ্ব্যাখ্যাতৌ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 

সস সস পা পা সপ পপর 

নিষ্পন্তি অবস্থাতে চিত্ত এক বিষয়ীভূত হয়, বিষর ৪ বিষয়ীর 

অভেদ্বোপচার হেতু অন্তুঃকরণ নির্বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ চিত্তের 

একাগ্রতার নাম রাঁজযোগ। এই রাজযোগানুসন্ধানকারী যোগী স্থষ্টি 

ও প্রলয় করিতে পারে; হুতরাং উক্তরূপ যোগীকেই ঈশ্বর বলা যায়। 

বাস্তবিক তিনিই ঈশ্বর তুল্য ॥ ৭৭॥ | 

যোগিগণের মুক্তি হউক; আর নাই হউক, তাহাদ্দিগের উক্ত নিষ্পত্তি 

অবস্থাতে যে সুখ হয়, তাহার নাশ হয় না । চিত্তের লয় হইলেই উত্ত 

পরমানন্দ জশে১ যোগিগণ রাঁজযোগ হইতেই এই অখণ্ড স্থখ লাভ 

করিয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥ 

যাহারা রাজযোগ জানে না, অথবা কেবল হঠযোগানুষ্ঠান করে, 

তাহার! উক্ত কর্ম নকল মভ্যান করিয়াও পরিশ্রমের শন্গরূপ ফল পায় 

পা পপ 
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উন্মন্যবাণ্তয়ে শীত্রং জধ্যানং মম সন্মতম্ । 
রাজযোগপদং প্রাপ্ত স্থখোপায়োহল্পচেতসাম্। 

সদ্যঃ প্রত্যয়সন্ধায়ী জায়তে নাদজে! লয়ঃ ॥ ৮* ॥ 

নাদানুসন্ধানসমাধিভাজাঁং 

যোগীশ্বরাণাং হুদ বর্ধমাঁনমূ। 

উন্মন্তবাপ্তয় ইতি। শীপ্বং ত্বরিতমুন্মগ্তা উন্মস্বস্থায়া! অবাণ্তয়ে 
প্রাপ্যর্থং ভ্রধ্যানং ভ্রবোর্ধ্যানং ভ্রমধ্যে ধ্যানং মম স্বান্মারাঁমস্ত সম্মতং। 

রাজযোগো যোগানাং বাজ! তদেব পদ্দং রাজবোগপদং তুর্ধযাবস্থাধ্যং 

প্রাপ্সৎ লব্ধ, পূর্বোক্তরধ্যানরূপঃ সুখোপার়ঃ জখসাধ্যঃ উপায় সুখো- 

পাঁয়ঃ অল্পচেতসামল্লবুদ্ধীনামপি। কিমুতান্টেষা মিত্যভি গ্রায়ঃ ৷ নাদজঃ 

নাদাজ্জাতো লয়শ্চিত্তবিলয়ঃ সদ্যঃ শীপ্রং প্রত্যয়ং প্রতীতং সন্দধাতীতি 

প্রতায়সন্ধায়ী প্রতীতিকরো জায়তে প্রাহুভবতি ॥ ৮০ ॥ 

নাদানুসন্ধানেতি। নাদন্তানাহতধ্বনেরসুসন্ধানমনুচিস্তনং তেন 

সমাধিশ্চিত্তিকাগ্র্যং তং ভজন্তীতি নাদান্সন্ধীনমমাধিভাজস্তেষাং 

যোগিষু যোগধুক্তেঘীশ্বরাঃ সমার্থান্তেষাঁং হি ভদয়ে বদ্ধত ইতি বর্ধ- 
পপ পা পালা ০ সপ সপ (০ পপি পিপিপি পা পা ২ পপ পপপাসপ লি 

না। আমর! বিবেচনা করি বাজযোগ না! জানিয়া কেবল হঠযোগ 

করিলে কোন ফলই হয় না ॥ ৭৯ ॥ ূ 

শীপ্্র উন্মনী অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত ভ্রমধ্যে ধ্যান করিবে, ইহাই 
স্বাত্বারাম যোগীর সম্মত, পরন্তু উক্ত ভ্রমধ্যে ধ্যানই রাজযোগ লাভের 
হ্ুখোঁপায়। অক্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাও উক্ত উপায়ে অনায়াসে রাজযোগ লাভ 

করিতে পারে । কিন্ত যাহার! কুক্বুদ্ধি, তাহারা অনায়াসেই রাজযোগ 
পাইতে পারে। পরস্থ নাদানুসন্ধানে যে চিত্তের লয় হয়, তাহ] সঃ 

গ্রাতীতিকর, অর্থাৎ সত্তবরেই কার্ধ্য সাধন করিয়া থাঁকে ॥ ৮* ॥ 

যাহার! নাদানুসন্ধান ছার সমাধি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল 

যোগীশ্বরদিগের হৃদয়ে যে অদ্বিতীয় সুখ বর্ধমান আছে, এ. সুখ কেহ 

বাক্যে ব্যক্ত করতে পারে না, একমান্ধ শ্রাগুরুই এ সুখ জানেন, অর্থাং 
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আনন্দমমেকং বচসামগম্যং 

জানাতি তং শ্রাগুরুনাথ একঃ ॥ ৮১ ॥ 

কণে্পিধায় হস্তাত্যাং যং শুণোতি ধ্বনিং মুনিঃ। 

মাণস্তং বর্ধমানং বচসাং বাচামগম্যং। ইদমিতি বক্তুমশক্যং তং যোগ- 

শান্ত্রপ্রসিদ্ধমেকং মুখ্যমানন্দমাহলাদমেকোহনন্তঃ শ্রগুরুনাথঃ শ্রীমান্ 

গুরুরেব নাথে। জানাতি বেত্তি। এতেন নাদানুসন্ধানানন্দো গুরুগম্য 

এবেতি স্থচিতং ॥ ৮১ ॥ 

নাঁদানুসন্ধানাৎ প্রত্যাহার।দ্িক্রমেণ সমাধিমাহু কর্ণাবিত্যাদিভিঃ | 

মুনিন্শননশীলো৷ যোগী হস্তাভ্যামিত্যনেন হস্তাঙ্গুঠৌ লক্ষ্যতে । তাভ্যাং 

কণোঁ শোত্রে পিধায়। হস্তাঙ্ুষ্ঠৌ শ্রোত্রবিবরয়োঃ কৃত্বেত্যর্থঃ | যং 
ধ্বনিমনাহতনিঃস্বনং শৃণোত্যাকর্ণয়তি তএ তশ্মিন্ ধ্বনো স্থিরীকুর্ধযাদ- 
স্থিরং স্থিরং সম্পদ্যমানং কুরধ্যাৎ। যাবত স্থিরং পদং স্থিরপদং তুধ্যাখ্যং 

গচ্ছেৎ। তহুক্তং। তুর্য্যাবস্থাচিদ(ভিব্যঞ্জকনাদস্ত বেদনং প্রোজ্জামতি 

নাদানুসন্ধানেন বায়ুক্থ্র্যিমণিমাদয়ৌইপি ভবন্তীতি। উক্ত চ ত্রিপুরা- 

সার্সমুচ্চয়ে। বিজিতে। শুবতীহ তেন বাযুঃ সহজে যম্ত সমুখিতঃ 
825 নিযানিরন। ভবান্ত তশ্তামিতপুণ্যং চ মহাগুহণাদয়ন্ত | 

নাদাঙসন্ধানে যে হখোদয় হয়) তাহা গুরুগম্য, ইহাই প্রতীয়মান হ্ই- 

তেছে ॥৮১॥ 

নাদানুসন্ধান হইতে যেরপে প্রত্যাহারাদিক্রমে সমাধি হয়, তাহাই 

কথিত হইতেছে ।- মননশীল যোগীবাক্তি উভয় হুস্তের অস্গুষ্টদ্বার৷ কর্ণদয় 

আচ্ছাদন করিয়া, অর্থাৎ হস্তানুষ্ঠ্ধয় হ্বার। শ্রোত্রবিবর রুদ্ধ করিয়া! থে 
অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিতে পায়, সেই ধ্বনি শ্রবণে চিত্তকে স্থির করিয়া 

রাখিবে। যাবৎ সাধক স্থিরপদ্দ লাভ করিতে না পারে, তাবৎ এইকূপ 

করিবে । শান্ত্রাস্তরে উত্ত আছে যে, চিত্তের অভিব্যঞ্রক নাদের জ্ঞানই 

তুরধ্যাবস্থা 1. মাদানুসন্ধীনত্বার! গ্রাণবাঘু স্থির হইন্ব! থাকে এবং অধিমা্দি 

পিদ্ধি লাভ হয়। জ্রিপুরাপার সমুচ্চয়ে লিখিত আছে যে, যাহার শ্বভাবত 
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তত্র চিভং স্থিরীকুর্য্যাদ্যাবৎ শ্থিরপদং ভ্রজেৎ ॥ ৮২ ॥ 
অভ্যন্তমানো নাদোঁৎয়ং বাহ্মার্ণুতে ধ্বনিম্। 
পক্ষাদ্বিক্ষেপমখিলং জিত্বা যোগী হৃখী ভবে ॥ ৮৩ ॥ 
শ্রায়তে প্রথমাভ্যাসে নাদে। নানাবিধে। মহান্। 

ততোইভ্যাসে বর্দমানে আঁয়তে সুন্গসুল্মম কঃ ॥ ৮৪ ॥ 
এজ 

স্থররাজতনৃজবৈরিরন্ধে, বিনিরুধ্য শ্বকরাঙ্ুলিদ্বয়েন। জলধেরিব ধীর- 
নাদমস্তঃ প্রসরস্থং সহসা শৃণোতি মত্ত) ইতি। স্থররাজ ইন্দ্রস্তস্ত তনুজো- 
ইজ্ছুনন্তন্ত বৈরী কর্ণস্তত্রন্ধে, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৮২ ॥ 

অভ্যন্তমান ইতি অভ্যন্তমানোইনুসন্ধীয়মান্োইয়ং নাদোইনাহতাখ্যে। 

বাহাং ধ্বনিং বহিভবং শব্বমাবৃণুতে শ্রুত্যোর্কিষয়ং। যোগী নাদাভ্যাসী 

পক্ষান্মীসাদ্ধীদখিলং সর্বং বিক্ষেপং চিত্তচাঞ্চল্যং জিত্বাইভিভুয় সখী 

স্বানন্দো ভবেখ ॥ ৮৩৪ 

শ্রয়ত ইতি। প্রথমাভ্যাসে পূর্বাভ্যাসে নানাবিধোইনেকবিধে। 

মহান জলধিজীমূতভেধ্যাদিসদূশে! নাদোইনাহতন্বনঃ শ্রায়তে আকর্ণ)তে। 
স্্াাপপশি? 

নাদ সমুখিত হয়, সেই ব্যক্তির প্রাণবাঘু পরখজিত হইয়া থাকে, আর 
তাহার অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়ঃ অভিমত পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং মহা- 

গুণোদয় হয়। নেই ব্যক্তি করাস্ুলিদ্বার৷ কর্ণদ্বয়ের রঞ্ধ, নিরুদ্ধ করিলে 
অন্তঃকরণে সহস। সাগর গর্জনের স্তায় গভীর নাদ শুনিতে পায় ॥ ৮২ ॥ 

উক্ত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ অভ্যস্ত হইলে বাহ্নাদ আবরণ করে; 

'র্থাং যে ব্যক্ত উক্ত নাদ শ্রবণ করিতে পায়) সে বাহশব্ষ শুনিতে পার 

না। এই যোগীব্যক্তি উক্ত নাদানুসন্ধানদ্বার। মাসা্ধমধ্যে সমুদায় চিত্ত- 

চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়। সুখী হইতে পারে ॥ ৮৩॥ 

নাদানুলন্ধানের প্রথমাবস্থায় সাগরগর্জন, মেঘধবনি ও ভেরীশব্ব 

প্রভৃতির স্তায় অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পায় পরস্ত ক্রমশঃ নাদাঙ্গ- 

সন্ধানাভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে হুপ্ম নুঙ্মা শব্দ শুনিতে থাকে ॥৮৪ ॥ 



হঠযোগগ্রদীপিকা। ২৩৯ 

আঁদে৷ জলধিজীমুত ভেরীবর্ঝর দস্তবাঁঃ | 
মধ্যে মর্দলশক্োখা। ঘণ্ট(কাহলজাস্তথা ॥ ৮৫ ॥ 

অন্তে তু কিঞ্কিণীবংশবীণাভ্রমরনিঃম্বনাঃ । 

ইতি নানাবিধ নাঁদাঃ শ্রুয়ন্তে দেহমধ্যগাঁঃ ॥ ৮৬ ॥ 

ততোহ্নন্তরমভাযাসে নাদানুসন্ধানাভ্যাসে বদ্ধমানে সতি হুক্ষস্থম্মকঃ 

হুন্ষঃ সুক্ষ এব এ্য়তে শ্রবণবিষয়ে? ভবতি ॥ ৮৪ ॥ 

নানাঁবিধং নাদমাহ দ্বাভ্যাঁং। আদাবিতি। আদৌ বায়োব্রক্ষরন্ধ.- 
গমনসময়ে জলধিঃ সমুদ্রে! জীমুতে৷ মেঘে! ভেরী বাদ্যবিশেষঃ । ভেরী 

স্ত্রী ছুন্দুভিঃ পুমানিত্যমরঠ। ঝর্ঝরে! বাদাবিশেষঃ । বাদ্যপ্রভেদ! ভমরু- 

মড্ড়প্ডিডিমবর্বরাঃ । মদ্দলঃ পণবোন্তোধপীত্যমরঃ। জলধিপ্রমুখেভ্যঃ 

সম্ভব ইব সন্ভবো। যেষাঁং তে তথা মধ্যে ব্রহ্গরন্ধে, বায়োঃ স্থৈধর্যানস্তরং 
মর্দলো বাঁদ্যবিশেষঃ শঙ্ঘো জলজস্তীভ্যামুখা ইব মর্দলশঙ্ঘোখাঃ । 
ঘণ্টাকাহলৌ বাদ্যবিশেষৌ। তাভ্যাং জাতী ইব ঘণ্টাকাহলজাঃ ॥ ৮৫ ॥ 

অন্তরে তি । অন্ত তু প্রাণস্ত ব্রহ্মরদ্ধে, বহুক্থর্্যানন্তরং তু কিন্কিণী 

কুদ্রঘপ্টিকা বংশো বেণুঃ বীণ! তন্তী ভ্রমরো মধুপঃ তেঘাং নিশ্বনা ইতি 

পূর্বোক্তাঃ নানাবিধা অনেকপ্রকারক1 দ্রেহস্ত মধ্যে গতাঃ প্রাপ্তাঃ 

আয়ন্তে ॥ ৮৬ ॥ 

যখন প্রাণবাস্কু ব্রক্মরন্ধে, গমন করে, সেই সময় সাঁগরগর্জন, মেঘ- 
ধ্বনি, ভেরী (বাদ্যবিশেষ)-শব্ধ, বর্বর (কাসর)-শব সদৃশ শব্ধ শ্রুত 
হইতে থাকে | মধ্যাবস্থায় গ্রাণবাসু ব্রশ্ধরন্ধে, প্রবিষ্ট হইলে মর্দল (এক 

প্রকার বাদ্য )-শব্; শঙ্খশব্ব, ঘণ্টাশব্ব এবং কাহল (এক প্রকার বাদ্য )- 
শবের হ্যায় শব্দ শুনিতে পায় ॥ ৮৫ ॥ 

প্রাণবাযু ব্রহ্গরন্ধে, স্থির হইলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা, বংশী, বীণ! ও ভ্রমরশ্রেণীর 
নাদের স্তায় নাদশ্রবণ হইয়া থাকে । এইরূপে প্রাণবাযুর ব্রহ্গরদ্ধে, 
প্রবেশের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে নানাপ্রকার শব শুনিতে পায় ॥ ৮৬। 

৩৬ 
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মহঠি শ্রয়মাণেইপি মেঘতের্যযাঁদিকে ধবনে।। 
তত্র সুন্মমাঁৎ সুন্মতরং নাদমেব পরামুশে ॥ ৮৭ ॥ 
ঘনযুত্জ্য বা সু্ষেম সুক্ষমু্ড স্থঙ্য বা ঘনে। 
রমমাণমপি ক্ষিপ্তং মনে! নান্ত্র চালয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ 

সী পো পিসপ্প্পেস্প পাপ পল পাস স্পা শত পাসে পি লও পপ পপ পাশ 

মহতীতি । মেঘশ্চ ভেরী চ তে আঁদী যস্ত স মেঘভের্য্যাদিকস্তশ্মিন্। 
মেঘতেরী*ন্দবৌ তজ্জন্তনির্ধোষপরৌ । মহতি বছলে ধবনোৌ নিনাদে শ্রায়- 

মাণে জঁকর্ণামানে সত্যপি তত্র তেষু নাদেধু হুক্াৎ হুপ্মতরমপি সুক্ষং 

নাদমেব পরামূশেচ্চিন্তয়েৎ। হুক্ন্ত নাদস্ত চিরস্থািত্বাত্বত্রাসক্ত চিত্ব- 

শ্চিরং স্থিরমতির্ভবেদিতি ভাঁবঃ ॥ ৮৭ ॥ 

ঘনমিতি। ঘনং মহান্তং নাদং মেঘভের্যযাদিকমুৎস্যজ্য-ঘনে বা নাদে 

রমমাণং ঘনহ্ুস্ঘান্ততরনাদগ্রহণপরিত্যাগাভ্যাং ক্রীড়ন্তমপি ক্ষিপ্তং 

রজসাত্যন্তচঞ্চলং মনোহন্তন্র বিষয়াস্তরে ন চালয়েন্ন প্রেরয়েৎ। ক্ষিপ্তং 

মনে বিষয়ান্তরাসক্তং ন সমাধীয়তে নাদেু রমমাণং তু সমাধীযত ইতি 
ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥ | 

কব ০, ০ উপ সপ পাস পপ শিপ সপ 

নাদা্ুস্ধীনকালে মেঘধবনি ও ভেরী শবের স্তায় মহাশব্দ শ্রবণ 

হইলে সেই নকল শব্দের মধ্যে অতি হুক্মতর নাদ চিন্তা করিবে। কিছু 

দিন নাদানুসন্ধান করিলে এই সকল মহাশব্ধ নিবারণ হইয়া যায় এবং 

চিরকাল অতি হুস্মশব্ধ শ্রুত হইতে থাকে; স্থতরাং এই শব্বঈএবণে 

আ'সক্তচিত্ত হইয়। স্থিরবুদ্ধি হইবে ॥ ৮৭ ॥ 

মন মেঘ ও ভেরী প্রভৃতির মহানাদ পরিত্যাগ করিয়! নুক্মনাদে আসক্ত 

হয় এবং এ হুঙ্গনাদ পরিত্যাগ করিয়। পুনর্বার মেঘাদির মহাশবে ক্রীড়া 

করে। এইরূপে মন মহাশব্দ ও শুক্র শবে অগ্রক্ত থাকিবে) উক্ত মনকে 

বিষয়াগ্করে পরিচালিত করিবে না, যেহেতু বিষয়ান্তয়াসক্ত মনের সমাধি 
হয় নাঁ, নাদানুসঙ্ধানে রত থাকিলেই মনের সমাধি হইতে প।রে। অত- 

এব মনকে নাদানথসন্ধানে নিয়ত রাখিবে ॥ ৮৮॥ 
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যন্ত্রকু্রাপি ব। নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। 

তাত্রৈব স্স্থিরীভূয় তেন সার্ঘ" বিলীয়তে ॥ ৮৯ ॥ 
মকরন্দং পিবন্ ভূঙ্গে। গন্ধং নাপেক্ষতে যথা। 
নাদালক্তং তথ] চিন্তং বিষয়ন্নছি কাঁওকতে ॥ ৯০ ॥ 

সনোঁমত্তগজেন্দ্রন্ত বিষয়োদ্যানচারিণঃ | 

যত্রেতি। অথব। ঘত্রক্কুত্রীপি নাদে ষন্মিন কনম্মিংশ্চিদ্যনে হৃশ্ষে বা 

নাদে প্রথমত পৃর্ং মনে লগতি লগ্নং ভবন্ি তটত্রব তন্সিক্সেব নাদে 
ন্স্থিরীভূয় সম্যক্ স্থিরং ভূত্বা তেন নাদেন সার্দং সাকং বিলীয়তে লীনং 

ভবতীত্যর্থঃ। অত্র পূর্ববাক্যেন প্রত্যাহারে দ্বিতীয়েন ধারণ] তৃতীয়েন 

ধ্যানদ্বারা সমাধিরুক্তত ॥ ৮৯ ॥ 

মকরন্দমিতি। মকরন্দং পুষ্পরসং পিবন্ ধয়ন্ ভূঙ্গো! ভ্রমরো গঞ্ং 

যথ! নাপেক্ষতে নেচ্ছতি তথা নাদাসন্তং নাদে আসক্তং চিত্তমস্তঃকরণং 

বিষয়ান্ বিষণ্স্ত্যববপনন্তি প্রমাতারং স্বসঙ্গেনেতি বিষয়াঃং অক্চন্ত্রন- 

বনিতাদয়স্তান্টন কাজ্ষতে নেচ্ছতি। হীতি নিশ্চয়ে ॥ ৯০ | 

মন ইতি । বিষয়ঃ শবাদিরেবোদ্যানং বনং তত্র চরতীতি বিষয়ে- 

পপ সপিপ্পাপপা দ পসা্পাা পাশপাশি শট? ১ সপাশাস্পীশীীীশিশী শা পপ পপ 

পক্ষান্তরে বলিতেছেন ।- মন হুক ব মহান যে কোন শবে লগ্ন হয়, 

সেই নাদেই স্ুস্থির হুইয়।'সেই শব্দের সহিত লীন হয়। এই স্থলে পুর্ব্ব 

বাক্যে প্রত্যাহার, দ্বিতীয়ত ধারণ] এবং তৃতীয়ত ধ্যানদ্বার1 সয়াধি 

কথিত হইল ॥ ৮৯॥ 

যেমন ভ্রমর যখন মধুপান করে, তখন সেই মধুব গন্ধ অপেক্ষা করে 

না, মেইরূপ মন যখন নাদে আসক্ত হয়, তখন পুক্র কলত্রা্দি বিষন্ন 

আঁকাজ্ষা করে না। মন নাঁদে অনুরক্ত হইলে সর্ববিষয় পরিতা?গ 

করে ॥৯.॥ 

মনোরূপ মত্হন্তী বিষয়োদ্যানে বিচরণ করিয়া থাকে । নাদালু- 

সন্ধান এ হত্তীর অন্কুশ, অর্থীৎ নাগাচগুসঞ্ধানদ্বারাই মনকে বিষয় হইতে 
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নিয়মনে সমর্থোহয়ং নিনাদনিশিতান্গুশঃ ॥ ৯১ ॥ 

বদ্ধং তু নাদবন্ধেন মনঃ সন্ত্যক্তচাপলমূ্। 

প্রয়াতি স্বতরাং হথর্য্যং চ্ছিম্নপক্ষঃ খগে। যথা ॥ ৯২॥ 
সর্ববচিন্তাং পরিত্যজ্য লাবধানেন চেতস! | 

পিস 

নাহতধ্বনিরেব নিশিতান্কুশঃ তীক্ষান্থুশঃ নিয়মেন পরাবর্ভনে সমর্থঃ 

শক্ত; । এতৈঃ শ্লোকৈঃ। চরতাং চক্ষুরাদীনাং বিষয়েযু যথাক্রমং। 

যৎ প্রত্যাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ ইন্ত্রিয়াঁণাং বিষয়েভ্যঃ 

প্রত্যাহরণং গ্রত্যাহার ইত্যুক্তলক্ষণঃ প্রত্যাহারঃ প্রোক্তঃ 1 ৯১ & 

বদ্ধং ত্বিতি। নাদ এব বন্ধঃ বধ্যতেংনেনেতি বন্ধঃ বন্ধনসাঁধনং তেন 

স্বশক্ত্যা স্বাধীনকরণেন বদ্ধং বন্ধনমিব প্রা । নাদধারণদাবাসক্ত- 

মিত্যর্থঃ। অতএব সম্যক্ ত্যক্তং চাপলং ক্ষণেক্ষণে বিষয়গ্রহণপরিভ্যাগ- 

রূপং যেন তত্বথ। মনঃ স্থতরাং স্থের্ধ্যং প্রয়াতি নিতরাং ধাঁরণমেতি । 

তত্র দৃষ্টাস্তমাহ। চ্ছিশ্নৌ পক্ষৌ যন্ত তাদৃশঃ খে গচ্ছতীতি খগঃ পক্ষী 
যথ।। এতেন প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেক্ড্রিয়ং। বশীকৃত্য 

ততঃ কুষ্যাচ্চিন্ত্থ্্্যং শুভাশ্রয়ে। শুভাশ্রয়ে চিত্তস্থাপনং ধারণেত্যুক্ত- 

লক্ষণ। ধারণা প্রোক্তা ॥ ৯২ ॥ 

সর্ধচিস্তামিতি । সর্বেষাং বাহাভ্ান্তরবিষয়াণাং ঘা চিন্ত। চিস্তনং 
স্পেস 

নিবারণ করাযায়। ইহাই শ্লোকে উক্ত আছে যে, চক্ষুরাদি ইন্্রিয় 

সকল বিষয়ে সঞ্চরণ করে। বিষয় হইতে সেই সকল ইন্ট্রিয়ের নিবা- 

রণকেই প্রত্যাহার বল। যায় ॥ ৯১ ॥ 

নাদান্ুপন্ধানদ্বারা মন বদ্ধ হইলেই চাঞ্চল্য পরিত্যাগপুর্মক স্থির 

হইয়া থাকে । যেমন পক্ষীর পক্ষদ্বয় ছেদন করিলে সেই পক্ষী গমন 

করিতে পারে না, সেইন্দপ মন নাদানুসঙ্ধানে বদ্ধ হইলে বিষয় প্রহণ 

করে ন।। শাস্্াস্তরে উদ্ত আছে যে, প্রাণায়ামদ্বারা বাঁয়ুকে ও প্রত্যাহার 

দ্বার। ইন্জ্রি।কে বশীভূত করিয়। চিত্তকে স্থির করিবে ॥ ৯২ 

বাহার! যোগসাভ্রাজ্য, অর্থাৎ রাজমোগ ইচ্ছা করেন, তাহার! বাহ্ 
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নাদ এবানুসন্ধেয়ো যোগনাভ্রাজ্যমিচ্ছত1 " ৯৪ ॥ 
নাদোহস্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে । 
অন্তরল্পকুরঙ্গস্ত বধে ব্যাধায়তেহপি চ॥ ৯৪ ॥ 

অন্তরঙ্গহ্থা যমিনে। বাজিনঃ পরিঘায়তে | 

তাং পরিত্যজ্য ত্যক্ত। সাবধানেটৈনকাগ্রেণ চেতস! যোগানাং সাম্রাজ্যং 
সম্াজো ভাবঃ। যোগশবোতশশাদ্যজস্তঃ। রাজযোগিত্বমিতি যাবৎ । 

ইচ্ছত] বাঞ্চতা পুংস|! নাদ এবানাহতধ্বনিরেবানসন্ধেয়োইনুচিস্তনীয়ঃ। 

নাদাকারবৃতিপ্রবাহঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ এতেন তন্দরপপ্রত্যয়ৈকা গ্র্যস্ততি- 

শ্চান্যনিষ্পৃহ] । তন্ধ্যানং প্রথমৈরটঙ্গঃ ষড়.ভিনিষ্পাদ্যতে নৃপ। তত্র 
প্রত্যয়েকতানত। ধ্যান মিতুযুক্ত লক্ষণং ধ্যানমুক্তং ॥ ৯ও ॥ 

নাদোইস্তরঙ্গেতি । নাদঃ অস্তরঙ্গং মন এব সারঙগে। মুগস্তস্ত বন্ধনে 

চাঞ্চল্যহরণে বাগুরায়তে বাগুরেবাচরতি বাগুরা জালং। যথা বাগুর। 

বন্ধনেন সাঁরঙগস্ত চীঞ্চল্যং হরতি তথ! নাদোহস্তরঙ্গস্ত স্বশক্ত্য। চাঞ্চল্যং 

হরতীত্যর্থঃ। অস্তরঙ্গং মন এব সারঙ্গে! হরিণস্তস্ত বন্ধনে নানাবৃত্তযৎ- 

পাঁদনাপনয়নমেব মনসে! বন্ধস্তত্িন ব্যাধায়তে ব্যাধ ইবাচরতি। যথা 
ব্যাধো বাগুরাবন্ধং মৃগং হস্তি এবং নাদো২পি স্বাসক্তং মনে হস্তী- 

ত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥ 

অন্তরঙ্গন্তেতি । যমিনো যোগিনোইস্তরঙ্গং মনস্তম্ত চপলত্বাদ্বাজিনে।- 
০ শপ পপ পপ পা. 

ও আভ্যন্তরিক সর্বপ্রকার চিস্তা করিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে নাদামু- 

সন্ধান করিবেন) যাহাতে চিত্তবৃত্তি কেবল নাদানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে, 

তাহাই করিতে হইবে ॥ ৯৩॥ 

“অন্তঃকরণরূপ মৃগের বন্ধনে নাদান্ুসন্ধানই জালতুল্য, অর্থাৎ জাল- 

বদ্ধ হরিণের যেমন চাঞ্চল্য থাকে না, সেইরূপ নাদানুসন্ধানে ব্যাপৃত 

মনের চঞ্চলতা দূর হয়। আর উক্ত নাদই অস্তঃকরণরূপ মগের ব্যাধ 
তুল্য, যেমন ব্যাধ হরিগকে বিনাঁশ করে, সেইরূপ নাদানুদন্ধান চিন্তকে 

বিলীন করিয়! থাকে ॥ ৯৪ ॥ 
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নাঁদোপাস্তিরতে। নিত্যমবধার্ধ্যা ছি যোগিনা ॥ ৯৫ ॥ 

বদ্ধং বিমুক্তচাঞ্চল্যং নাদগন্ধকজারণাৎ। 
মনঃ পারদমাপ্োতি নিরালম্বাখাখেহটনষ্ ॥৯৬। 

ইশ্বস্ত পরিঘাঁয়তে বাঁজিশালাদারপরিঘ ইবাঁচরতি নাদ ইতি শেষঃ। যথ! 

বাজিশালাপরিঘে। বাজিনোহন্তত্র গতিং রুণছি তথা নাদোইস্তরস্ত্ে- 

ত্যর্থঃ॥ অন্তঃকরণাদ্যোগিন। নাদক্তোপান্তিকপাসন। নিত্যং প্রত্যহম ব- 

ধার্ধযাবধারণীয়|। হীতি নিশ্চয়েইব্যয়ং ॥ ৯৫ ॥ 

বন্ধমিতি। নাদ্দ এব গন্ধক উপধাতুবিশেষস্তেন জারণং জারণী- 

করণং নাদগন্ধকসম্বদ্ধেন চাঁঞ্চলাহরণং তস্মাদবদ্ধং নাট্দৈকাসক্তং পক্ষে 

গুটিকাকৃতিং প্রাপ্তুং অতএব বিমুক্তং ত্যক্তং চাঞ্চল্যমনে কবিষয়াকার- 

পরিণামরূপং যেন। পক্ষে বিমুক্তলৌল্যং মনঃ পাঁরদং মন এব পারদং 

চঞ্চলং নিরালম্বং ব্রহ্ম তদেবাখ্য যন্ত তন্নিরালম্বাথ্যং তদেব খমপরি- 

চ্ি্ত্বাত্তশ্মিনটনং গমনং তদাকারবৃত্তিপ্রবাহং। পক্ষে আকাশগমনং 
মাপ সস ০ 

নাদাম্ুসন্ধান অতি চঞ্চল স্বভাব অস্তঃকরণরূপী অশ্বের দ্বাররোধক 

পরিঘ (অর্থল) স্বরূপ । যেমন অশ্বশীলার মর্গল বন্ধ করিলে সেই অশ্ব- 

শালাস্থিত অশ্ব বহির্ণত হইতে পারে না, সেইরূপ নাদান্সন্ধান করিলে 
অন্তঃকরণ বিষয়ে ধাবিত হইতে ন1 পারিয়া স্থিরভাঁবে বন্ধ থাকে | অত- 

এব যোগিগণ অবশ্ত প্রতিনিয়ত নাদের উপাসন। করিবে | ৯৫॥ 

নাঁদই মনঃস্বরূপ পারদের জারণহেতু গন্ধকস্বরূপ। যেমন গন্ধক 

পারদকে জারিত করে, সেইরূপ নাদান্ুসন্ধীন মনকে শ্টিরীভূৃত করিয়! 

রাখে এবং তাঁহাহইলেই জারিত গন্ধকের ন্যায় মনঃ চাঞ্চল্য পরিতটাগ 

করিয়া বদ্ধ হয়। এইরূপ হইলে মনোরূপ পারদ নিরালদ্বাখ্য আকাশে 

গমন করিতে পারে, অর্থাৎ পারদ যেমন বন্ধ হইলে আকাশে উঠিয়। 

যাঁর) সেইরূপ মনকে বন্ধ করিতে পারিলে সেই মন ব্রক্গরদ্ধে, গ্রবেশ 
করিয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ 
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নাদশ্রবণতঃ ক্ষিগ্রমস্তরঙ্গভূজঙগ মহ । 
বিশ্যৃ ত্য সর্ববমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্নছি ধাবতি ॥ ৯৭ ॥ 
কাণ্ঠে প্রবর্তিত! বহিদ্ধঃ কাণ্ঠেন সহ শাম্যতি | 

পিপিপি শট শা ীশিপিি্প্পােপী স্পস্ট শীী শীশিসীশীশী শি পাপা 

প্রাপ্োতি ॥। যথা বন্ধং পারদমাকাশগমনং করোতি এবং বন্ধং মনে। 

ব্রঙ্গাকারবৃত্তি গ্রবাহমবিচ্ছিন্নং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥ 

নাদেতি। নাদন্তানাহতস্বনস্ত শ্রবণতঃ শ্রবণাৎ ক্ষিপ্রং দ্রুতমস্তরঙং 

মন এব ভূজঙ্গমঃ সর্পশ্চপলত্বান্নাদপ্রিয়ত্বাচ্চ ভূজঙ্গমরূপত্বং মনসঃ। সর্ব্বং 
বিশ্বং বিস্বত্য বিশ্থৃতিবিষয়ং কৃত্বেকাগ্রো নাঁদাকারবৃত্তিপ্রবাহবান্ সন্ 

কুত্রাপি বিষয়ান্তরে নহি ধাবতি নৈব ধাবনং করো তি । ধ্যানোত্তরৈঃ 

শ্লোটকঃ। তস্তেব কর্পনহীনং স্বরূপগ্রহণং হি য। মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ 

সমাধিঃ সোহভিধীয়ত ইতি বিষুপুরাণোক্তলক্ষণন্তদেবার্থমাত্রনিভাসং 
স্বর্নপশূন্ত মিব সমাধিরিতি পাতঞ্জলসুত্রোক্তলক্ষণেন চ সংপ্রজ্তাতলক্ষণঃ 

সমাধিরুক্তঃ ॥ .৭ ॥ 

কাষ্ঠ ইতি। কাষ্ঠে দারুণি প্রবর্ভিতঃ প্রজ্জালিতে। বহ্ছিঃ কাঁষ্ঠেন 

সহ শাম্যতি জালারূপং পরিত্যজ্য তন্মাত্ররূপেণাবতিষ্ঠতে যথ। তথ] । 

'অনাহত ধ্বনি শ্রবণ মাত্র মনোরূপ ভূজঙ্গ সর্ধবিষয় পরিত্যাগ করিয়া 

একাগ্রচিত্তে সেই নাদাভিমুখে ধাবিত হয়, অন্তত্র ধাবমান হয় না, অর্থাৎ 

সর্প যেমন ডমরুধ্বনি শ্রবণ করিলে সেই দিকে ধাবমান হয়, অন্য কোন 

দিকে যায় না, সেইরূপ মন অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইলে তাহাতে 

ধাবিত হয়, অন্ত কোন বিষয়ে গমন করে না। বিষুপুরাণে লিখিত 

আছে যে, মন কল্পনাবিহীন হইয়! ষে স্বরূপ গ্রহণ করে, তাহাই সমাধি 

বলি! কথিত হয়, এই সমাধি মনের ধ্যাননিম্পাদ্য। এই অন্ুকর- 

ণেই পাতঞ্জলন্ত্রে সংগ্রজ্ঞাত লক্ষণকে সমাধি বলিয়া! নিরূপণ করিয় 

ছেন ॥ ৯৭ ॥ 

যেমন অসি কাষ্ঠেতে সমুপন্ন হইয়! সেই কাষ্ঠের সহিত গ্রশাস্ত হয়, 

সেইন্ূপ মনও নাদেই প্রবর্তিত হয় এবং নাদেই বিলীন হইয়া? থাকে, 
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নাদে প্রবর্তিতং চিত্তং নাদেন লহ লীয়তে ॥ ৯৮ 
ঘণ্টাদিনাদসক্তস্তব্ধান্তঃকরণহরিণস্থা | 
প্রহরণমপি স্বকরং শরসন্ধানপ্রবীণশ্চেও ॥ ৯৯ ॥ 

অনাহুতস্য শবন্ত ধ্বনির্যয ভউপলভ্যতে । 

নাদে প্রবর্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে। রাজসভামসবৃত্তিনাশাৎসত্ব- 

মাত্রাবশেষং সংস্কারশেষং চ ভবতি। তত্র চ মৈত্রায়ণীয়মন্ত্রঃ । যথ। 

নিরিন্ধনে! বহিঃ শ্বযোনাবুপশাম্যতি। তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিন্তং স্বযোনা- 
বুপশাম্যতীতি ॥ ৯৮ ॥ 

ঘণ্টাদিতি। ঘণ্টা আদির্যেষাং শঙ্খমর্দলঝর্ঝরন্দুছভিজীমৃতাদীনাঁং 
তে ঘণ্টাদয়স্তেষাং নাদস্তেষু সক্তঃ। অতএব স্তন্ধো নিশ্চলো। যোতস্তঃ- 

করণমেৰ হরিণে। মুগস্তস্ত প্রহরণং নানাবুত্তি প্রতিবন্ধনমস্তঃকরণপক্ষে । 

হরিণপক্ষে তু প্রহরণং হননমপি শরবদ্দ্রতগামিনে। বায়োঃ সন্ধ নন্থযুগ্না- 

মার্গেণ ব্রহ্গরন্ধে নিরোধনপক্ষে শরস্ত বাণন্ত সন্ধানং ধন্থুষি যোজনং 

তন্মিন্ প্রবীণ কুশলশ্চেৎ সৃকরং স্থথেন কর্তং শক্যং ॥ ৯৯ ॥ 

অনাহততন্তেতি। অনাহতন্ত শব্বন্তানাহতশ্বনস্ত যে! ধ্বনিনিহাদ্ 
০ পপ পাপা শিপস পপ িস্পীাশীসপীসাপিপস্পপসপাা শপ পীপপপাদস্পা পাশপাশি পাপী িশাশাশ্ী পিল পাপে পপ সাপ 

অর্থাৎ মনের রাজন ও তাঁমস বৃত্তির বিনাশ হইলে কেবল সত্ববৃত্তিমাতর 

অবলম্বন করিয়া থাকে । মৈত্রাবরুণীয় মন্ত্রে জানা যায় যে, অগ্নি কাষ্টেতে 

উৎপন্ন হইয়৷ যখন সেই কাষ্ঠ ভম্্ীভূত হয়, তখন সেই অগ্নি ম্বীয় কারণে 

প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে । সেইরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল ক্ষয় পাইলে স্বীয় 

কারণে লয় পায় ॥৯৮। 

যেমন শরসন্ধানে সুচতুর ব্যক্তি ঘণ্টাদি ধখনিদ্বারা হুরিণকে স্তবন্ধীভূত 

করিয়। অনায়াদে তাহার প্রতি শরলধ্ধান করে, সেইরূপ শ্চতুর ঘোগী 

নাদ।নুসন্ধানঘার! মনকে স্থির করিয়! অনায়াসে তাহাকে ব্রঙ্গরন্ধে, গ্রবে- 

শিত করিতে পারে ॥ ৯৯ ॥ | 

অনাহত নাদের যে ধ্বনি শ্রুত হয়, সেই ধ্বনির অস্তরগতই জেয়, অর্থাৎ 

শ্বপ্রকাশশ্বব্প চৈতন্য, আর এইভ্ডেয়ের অন্তর্গত, অর্থাৎ জেেয়াকারতা- 
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ধ্বনেরন্তর্গ তং জ্ঞেয়ং জ্ঞয়স্তান্তর্গতং মনঃ। 

মনস্তত্র লয়ং যতি তদ্বিষ্ঠোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০৪ ॥ 

তাবদারুাশসঙ্কল্পে। যাবচ্ছব্দঃ গ্রবর্ততে | 

নিঃশব্দং তৎপরং ব্রন্ধ পরমাজ্তেতি শীমতে ॥ ১০১ ॥ 

০ পল পল পা সপ পপসপপো্ািলপাপী্পপপপ পপ পপ পীপীসত পপপপ্  া সা প পাপ পাপ 

উপলভ্যতে আ্রয়তে তন্ত ধ্বনেরন্তগতং জ্ষেয়ং জ্যোতিঃ স্বগ্রকাশচৈতন্তং 

গেয়ন্তান্তর্গতং জে্েয়াকারতামাপন্নৎ মনোইস্তঃকরণং তত্র জ্ঞেয়ে মনে। 

বিলয়ং যাতি পরটৈরাগ্যেণ সকলবৃত্তিশৃন্তং সংস্কারশেষং ভব(ততি। 
তদ্বিষ্জেব্বিভোরাআনঃ পরমমন্তঃকরণবৃত্ত,যপ(ধিরা হিত্যা ্রুপাধিকং 

পদ্যতে গম্যতে যোগিভিরিতি পদং স্বরূপং ॥ ১০* ॥ 

তাবদিতি। যাবচ্ছব্বোনাহতধ্বনিঃ প্রবর্ততে শ্রায়তে তাবদাকাশস্ত 

সম্যকল্পনং ভবতি। শব্স্তাকাশগুণত্বাদ্ গুণ গুণিনোভেদাদ্ব! । মনগা সহ 
শব্দন্ত বিলয়ানিঃশব্দং শব্দরহিতং যত্পরং ত্রন্ধ পরং ব্রহ্মশব্ধবাচ)ং পর্মা- 

ত্মেতি গীয়তে পরমাম্মশব্দেন স উচ্যতে । সব্ববৃত্তিবিলয়ে যঃ স্বরূপেণ।ব- 
স্থিতঃ স এব পরব্রহ্মপরমাম্মশব্বাভ্যামুচ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১০১। 

এ স্পা ব্্প টি পদ পপি এ সিসি শপ সা সপ পম পালা শা পপি আপ পপ ৬৯ ৭ পপ 

পর্নই অস্থঃকরণ, এএই ভয় পদার্থে ই মন বিলয় পায়, অর্থাৎ মনের পরম 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তিশৃন্ ও সংস্কার মাত্রাবশিষ্ট হয়। এই- 

রূপ হইলেই যোগিগণ অন্তঃকরণবৃত্তিপ উপাধিরাহিত্যহেতু নিরুপাধি 
পরমাত্মপদ পাইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥ 

যাবৎ অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয়, তাবৎ আকাশের সম্যক কল্পন! হইয়া 

থাঞ্ধে। যেহেতু শব্ধ আকাশের গুণ এবং গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার 

আছে। পরস্ত মনের সহিত শব্দের বিলয়হেতু যিনি নিঃশব' পরব্রঙ্গ) 

তিনিই পরমাত্মা বলিয়| কীন্তিত হযেন, অর্থাৎ সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির 

বিলয় হইলে, ধিনি স্বীয়রূপে অবস্থিত থাকেন) সেই পরব্রঞ্থই পরমাম্থমশব্র 
বাচ্য ॥ ১০১। 

৩২ 



২৪৮ হঠঘোগপ্রদীপিক]1। 

যৎ কিঞ্িম্নাদরূপেণ শ্রায়তে শক্তিরেব সা। 

যন্তত্বান্তে! নিরাকাঁরঃ স এব পরমেশ্বরঃ ॥ ১০২ ॥ 

সর্বেব হঠলয়োপায়! রাজযোঁগস্ত সিদ্ধয়ে |. 

ক্াজযোগলমারূঢ়ঃ পুকুষঃ কাঁলবঞ্চকঃ ॥ ১০৩ | 
সপিিশাপাসিসস্পিানেসিস্পীপপা শী স্সপপিশপলশিপী শীত পপ সপ ০৮ পপ ক 

যৎকিঞ্চিদিতি । নাদরূপেণানাহতধ্বনিরূপেণ যত্কিঞ্চিচ্ছয়তে আঁক- 

গ্যতে সাঁ শক্তিরেব যস্তত্বান্তত্তত্বানামন্তো। লয়ে! যন্মিন্ সঃ তথ। নিরাঁকাঁর 
তআকাররহিতঃ স এব পরমেশ্বরঃ সর্ববৃত্তিক্ষয়ে স্বরূপাবস্থিতে। যঃ 

স আত্মেত্যর্থঃ। কাষ্ঠে প্রবর্তিতো বহ্নিরিত্যাদ্িভিঃ শ্লৌোকৈঃ রাজযোগা- 

গরপর্য্যায়োহসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরুত্তঃ ॥১০২ ॥ » 

সর্ষে ইতি। হঠশ্চ লয়শ্চ হঠলয়ৌ তয়োরুপাঁয়। হঠলক্োপায়! হঠো- 

পায়া আসনকুস্তকমুদ্রারূপাঁঃ । লয়ৌপায়। নাদানুসন্ধানশান্তবীমুদ্রাদয়ঃ | 

রাজযোগন্ত মনসঃ সর্ধবৃত্তিনিরোধলক্ষণস্ত সিঙ্ছয়ে নিষ্পত্রয়ে প্রোক্ত! 

ইতি শেষঃ। রাজযোগসমারূঢঃ সম্যগারূঢঃ প্রাপ্তবান যঃ পুরুষঃ 

স কালবঞ্চকঃ কালং মৃত্যুং বঞ্চয়তি জয়তীতি তাদৃশঃ স্যাদিতি 
শেষঃ ॥ ১০৩ ॥ 

পাপী পপ পপ শা ৮ এ পা শাপাপসীপিশ। 

খন্হত ধ্বনিরূপে বাহ! কিছু শ্রুত হয়) তাহাই শক্তি এবং যাহাতে 

সর্ধ্বভত্ব লয় পায়) সেই নিরাঁকার পদ্দার্থই পরমেশ্বর, অর্থাৎ সর্বববিধ বৃত্তির 

ক্ষয় হইলে [বুনি শ্বীয়রূপে অবস্থিত হয়েন, তিনি আম্মা । “কাষ্ঠে গ্রব- 

ভিত ব০” ৮৬টি শ্রোকে রাঁজযোগের অপর পধ্যায় অসংপ্রজ্ঞাত 

সমাধি উক্ত হইয়াছে ॥ ১০২ | 

সর্বপ্রকার হঠোপায়, অর্থাৎ আসন, কুস্তক ও মুদ্রা এবং লয়োপায়, 
অর্থাৎ নাঁদাগসক্ষান ও শ্ান্তবী মুদ্র। প্রভৃতি এই সমুদায়ই মনের সর্ব্ব 

পৃধার বুংভনমরাধবপ রাঁজযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। পরস্ত 
নত শাঁজানীগ লাভ করিয়াছেন, সেই পু্কষ কালকে নিবারণ 

৮.5 পরেশ, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু ঘটন] হয় না॥ ১৭৩ 
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তত্বং বীজং হঠঃ ক্ষেত্রমৌদানীন্যং জলং ত্রিভিঃ। 
উন্মনী কল্পলতিক1 সদ্য এব প্রবর্ততে ॥ ১০& ॥ 

সদ। নাদানুসন্ধানাৎ ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ | 

নিরঞ্জনে বিলীয়েতে নিশ্চিতং চিত্ত মারুতেখ ॥ ১০৫ ॥ 

তবমিতি। তত্ব চিত্তং বীজং বীজবদুশ্বান্ত বস্থাঙ্কুরাঁকাঁরেণ পরিণম- 

মানত্বাৎ। হঠ২ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ ক্ষেত্রে ইব 

প্রাণায়ামে উন্মনীকল্পলতিকোঁৎপত্তেরৌদানীন্তং পর্বৈরাগাং জলং তস্তা 

উৎ্পত্তিকারণত্ব(ৎ। পরবৈবাগ্যহেতুকঃ সংস্কারবিশেষশ্চিত্তস্তাসংপ্রজ্ঞাত 

ইতি তল্পক্ষণাৎ। এটতস্ত্রিভিকন্মন্তসম্প্রগ্াাতাবস্থাঁ সৈব কল্পলতিকা 

সকলে্টপাধনত্বাৎ সদ্য এব শীগ্রমেব প্রবর্ততে প্রবৃত্বা ভবতি উৎপন্ন 

ভবতি ॥ ১০৪ ॥ 

সদেতি। সদ] সর্ধবদ। নাদানুসন্ধানানাঁদানু চিন্তন পাপপঞ্চয়াঃ পাপ- 

সমূহাঃ ্ীয়তন্ত নশ্তন্তি নিরঞ্জনে নিগুণণে চৈতন্তে নিশ্চিতং গ্রবং চিত্ত- 

মার তে। মনঃ প্রাণৌ বিলীয়েতে বিলীনৌ ভবতঃ ॥ ১০৫ ॥ 

চিত্তই বীজ, যেহেতু শস্তাদির বীজ যেমন অস্কুরাকারে পাঁরণত হয়, 

চিত্তও সেইরূপস্ম্মনী অবস্থার অঙ্কুরাকারে পরিণত হইয়থাকে। প্রাণ- 

বাযু ও অপান বাঘুর এ্রক্যব্ধপ প্রাণায়ামই ক্ষেত্র, যেহেতু প্রাণাক্নামেই 

উন্মনী অবস্থারূপ কল্পলতিকাঁর উৎপত্তি হয়। আর পরম বৈরাগ্যই জল 

স্বরূপ, যেহেতু এই বৈরাগ্যই উন্মনী অবস্থার উৎপত্তির কাঁরণ। বিশে- 

ষনঃ পরম বৈরাগ্য হেতুফ সংস্কারবিশেষই চিত্তের অসংগ্রজ্ঞাত সমাধি 

বলিয়া সমাধিলক্ষণে উক্ত আছে। উক্ত ত্রিবিধ কারণেই সর্বপ্রকার 

ইষ্টফলদাত্রী উন্মনী অবস্থারূপ কল্পলতিকার শীঘ্র উত্পত্তি হয় ॥১০৪ ॥ 

'সর্ববদ! নাদানুচিস্তন করিলে সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় 

এবং নিগুণ চৈতন্যে প্রাণবাঘু ও চিত্ত, এই উভগ়্ নিশ্চয় লয় পাইয়। 

থাকে ॥ ১০৫ ॥ 
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শঙ্খছুন্দুতিনাদঞ ন্ শুণোতি কদাঁচন | 

কাষ্ঠবজ্জায়তে দেহ উন্মন্তাবন্থয়] প্রুবম্ ॥ ১০৬ ॥ 
সর্ববাবন্থাবিনিশ্ম্তঃ সর্ববচিন্তাবিবর্জিতঃ। 

জনিত তে খোগী স  সুজে। নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
শত শপ এপি শিপিশাীশীশী - ০পা পদ আজ শি টি স্পা শাীশ্াীশ্ীিশ শীশীশি সার 

উন্মন্বস্থাং প্রাপস্ত যোৌগিনঃ স্থিতি চা: | শহুপ্জীতি । 

শঙ্ো জলজো। ছুন্দুভিন্বাদযবিশেষন্তয়োর্নাদং ঘোষ, কদাচন কম্মিংশ্চিদপি 

সময়ে ন শৃণোতি। শঙ্খদুন্দুভীত্যুপলক্ষণং না্মাত্রন্ত । উন্বান্যযবন্থয় 

দ্রেহী গ্ুবং কাষ্ঠবজ্জায়তে । নিশ্চেষ্টত্বাদিতার্থঃ ॥ ১০৬ ॥ 

জাগ্রৎস্বপ্নস্ুপ্ধিমূচ্ছামরণলক্ষণাঃ পঞ্চ বুযুখানাবস্থাস্তাভি বির্িশেষেণ 
মুক্তো রহিতঃ সর্ধা যাশ্চিস্তাঃ স্বতয়ন্তা ভিবরবর্জিতো বিরহিতো যঃ 

যোগঃ সকলবৃন্তিনিরে।ধোইস্তান্তীতি যোগী তুধ্যাবস্থাবান্ স মুক্তে। জীব- 
সপ সী শিসসীপ্পীপশট 

যে যোগী উন্মনী অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কিরূপে অবস্থিতি 

হয়, বক্ষ্যমাণ অষ্ট শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে ।--যে যোগী ব্যক্তির 

ভউন্মাশী অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শঙ্-ছুন্দুভি প্রভৃতির শব্দও 

শুনিতে পার না। আর উক্ত অবস্থায় যোগিগণের দেহ কাষ্ঠের হ্যায় 

নিশ্চেষ্ট থাকে ॥ ১০৬ ॥ নু 

বে ব্যক্তির উন্মানী অবস্থা হইয়াছে, তাহার অন্য কোনরূপ অবস্থা 
হয় না, অর্থাৎ উক্ত অবস্থাশালী বভির জাগ্রৎ, ন্বপ্র, হুযুপ্ধি, মুচ্ছা 

এবং মবণ এই পঞ্চাবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাই হয় না। আর তাহার 

কোনরূপ চিন্তাও থাকে না এবং দেই বাক্তি মুতের সভায় বিদ্যমান 

থাঁকে। যেব্যক্তির সকল চিত্তবৃন্তি নিরোধরূপ যোগ মাধিত হুইয়াঁছে, 

সেই তুর্ধযাবন্তাবান যোগী জীবদবস্থাতেই মুক্ত হয়। যেহেতু সকল 

প্রকার বৃন্তি নিরোধ হইলেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান হইয়! থাঁকে। 
"তদ] দ্রষ্টও স্বরূপে অবস্থানং” এই পাহঞ্জল স্থত্রেই ম্পষ্টরূপে উক্ত 
ল্বরূপাবস্থান উক্ত আছে ॥ ১০৭॥ 
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খাদ্যতে ন চ কালেনবাধ্যতে নচ কর্দাণা। 

সাধ্যতে ন ম কেনাপি যোগী যুক্তঃ মমাঁধিনা ॥ ১০৮ ॥ 

ন গন্ধং ন রসং দূপং ন চস্পর্শ ননিঃম্বনমূ। 

নাত্ানং ন পরং বেভ্ভি যোগী যুক্তঃ সমাধিনা ॥ ১০৯ 
রখ 

শিস পপ পা ০৫৯ 

ন্নেব মুক্তঃ। সকলবৃত্তিনিরোধে আত্মনঃ স্বরূপাবন্থানাৎ। তদছুক্তং পাত- 
লে স্ত্রে। তদা! দ্রষ্,ঃ স্বরূপেইবস্থানমিতি স্পষ্টমন্ৎ ॥ ১০৭ ॥ 

খাঁদ্যত ইতি । সমাধিন] যুক্তে! যোগী কাঁলেন মৃত্যুনা ন খাদ্যতে 

ন ভক্ষ্যতে ন হন্যত ইত্যর্থঃ। কর্মণ। কৃতেন শুভেনাশুভেন ব। ন 

বাধ্যতে জন্মমরণাদিজননে ন ক্রিগ্ততে। তথ। চ সমাধিপ্রকরণে পাঁত- 

গুলহ্ত্রং । ততঃ ক্লেশকশ্মনিবৃন্তিরিতি | কেনাপি পুরুষাস্তরেণ যন্ত্রমন্ত্রা- 

দিন বা ন সাধ্যতে সাধয়িতুং শক্যতে ॥ ১০৮ ॥ 

ন গন্ধমিতি। সমাধিনা যুক্তো যোগী গন্ধং স্থরভিমস্থরভিং বান 

রসং মধুরাম্বলণকটুকষায়তিক্তভেদাঁং ষড়িধং ন রূপং শুক্লনীল গীতর ক্তু- 
হরিতকপিশচিত্রভেদাৎ সপ্তবিধং ন ম্পর্শং শীতমুষ্ণমন্ুষ্াশীতং বান 

নিংস্বনং শঙ্খছুন্দুভিজলধিজীমূতাদ্দিনিনাদং বাহামান্যন্তরং বান আম্মানং 
শী শসা াসীসপীাাাপেপ্পীপপাপাা 

সমাধিযুক্ত যোগীকে মৃত্যু ভক্ষণ করিতে পারে ন।, শুভাশুভ কর্মে 

বাধা করিতে পাঁশ্ব না, অথাৎ সে জন্বামরণাদি জন্য ক্লেশ ভোগ করে না। 

“ততঃ ক্লেশকন্মনিবৃত্তিঃ” এই পাত্তঞ্ল হুত্রেও সমাধিশালীর ক্লেশ- 

নিবৃত্তি উক্ত আছে । আর উক্ত সমাধিযুক্ত যে(গীকে অন্ত কোন পুরুষ 

তন্ত্র মন্ত্রাদি দ্বার! বশীভূত করিতে পাঁরে না, অর্থাৎ তাহ।র প্রতি কোন 
ঞকার মন্ত্র প্রয়োগ করিলেও তাহ। বিফল হয় ॥ ১৮ 

ঈমাধিযুক্ত ব্যক্তির সুগন্ধ বা ছুর্ন্ধ কিছুই অশন্ুভূত হয় ন1) কটু 
অক্াদি ষড়বিধ রসের মধ্যে কোন রসের আস্বাদন হয় ন1; শুরু, কৃষ্ণ, 

পীত, রক্ত; হরিত, কপিশ, চিত্র এই সপ্তবিধ রূপের মধ্যে কোন রূপ- 

দর্শন হয় না.; শীত, উষ্ণ, অচুষ্ত বা অশীত কোন প্রকার স্পর্শ অনুস্থষ্ত 

হয় ল।, শঙ্খ) দুন্দুভি, জলনিধি বা মেঘের শব্দ শুনিতে পায় না এবং বাহ্ 
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চিন্তং ন স্ৃপ্তং নোজাগ্রৎ স্মৃতিবিস্ৃতিবর্জিতম্। 

ন চাস্তমেতি নোদ্দেতি যস্তাসে। যুক্ত এব সঃ ॥ ১১০ ॥ 
ন বিজাঁনাতি শীতোঞ্চং ন ছুঃখং ন স্থখং তথা। 

দেহং ন পরং পুরুষাস্তরং বেতীতি সর্ধব্রান্থেতি। আত্মা! দেহে ধুতে 

জীবে ত্বভাবে পরমাত্মনীত্যমরঃ ॥ ১০৯ ॥ 

চিত্তমিতি। যন্ত যোগিনশ্চিন্মন্তঃকরণং ন স্থুপ্তং। আবরকন্ত 

তমসোইভাবাভ্রগুণে২স্তঃকরণে যদ1 সত্বরজ্ঞসী অভিভূম্ম সমস্তকরণা- 

বরকং তম আবিঙবতি তদান্তঃকরণস্ত বিষয়াকারপরিণামাভাবাত্তৎ 

স্থপ্রমিতুযুচ্যতে । নে! জাগ্রৎ ইন্দ্রিয়ৈরর্থগ্রহণাভাবাঁৎ। স্বৃতিশ্চ বিশ্ব- 
তিশ্চ শ্থৃতিবিস্থৃতী তাভ্যাং বর্জিতং। বৃত্তিপামান্তাভাবাদুদ্বোধকাভাবাচ্চ 

স্বৃতিবর্জিতং । ম্থৃত্যন্ুকূলসংস্বারাভাবাদিম্থতিবজ্জিতং । নচাস্ং নাশ- 

মেতি প্রার্মোতি । সংস্কারশেষস্ত চিত্তস্ত সত্বাৎ। নাঁদেতুযু্ভবতি | বৃত্ত্য- 

নুৎপাদনাৎ সোইসৌ মুক্ত এব জীবন্মুক্ত এব ॥ ১১০ ॥ 
ন বিজানাতীতি। সমাধিনা যুক্ত যোগী শীতং চ উষ্চং চ 

সপ ীশিশ শশা শশী ০ শাপিশীশিিক্সি শিপ | শী পা পপ পি পা আল সপ পাশা পাশা | জপাপ্থা | শশ শাপ প প জ 

বা আন্তরিক দেহ জানিতে পাত্রে না, কিম্বা অপর কোন পুরুষকে অন্গুভব 

করেন ।॥১০৯॥ 

যে যোগীর আন্তঃকরণ সপ্ত হয় না, যেহেতু আবরক"৬.মাঁশুণের অভাব 

হয়। ত্রিগুণান্বিত অন্তঃকরণে যখন সত্ব ও রঙ্গেগুপকে অভিভূত করিয়। 

সমস্ত ইন্জিয়ের আাঁবরক তমো গুণের আবির্ভাব হয়, তখনই অস্তঃকরণের 

বিষয়াকারে পরিণামের সন্তভব হইয়া থাঁফে, ইহাকেই ম্ুগ্াবস্থা বলে। 

আর ইন্ট্রিয়গণ কোন বিষর গ্রহণ করে না বলিয়! জাগ্রদবস্থা হয় 

না, বুত্তিপাঁমান্তাভাবেও উদ্বোধকাভাঁবহেতু যাহার চিত্তে কোন গ্রকার 

স্মৃতি হয় না এবং স্থৃতির অন্থকুল সংস্কারাঠাব হেতু বিশ্তিও হয় না, 

যাহার অন্থঃকরণের নাশ হয় না এরং উত্তবও হয় না, সেই ব্যক্তিই 

জীবন্মুক্ত ॥ ১১০ ॥ 

সমাধিযুক্ত: যোগী পুরুষ শীতল বা উষ্ণ পদার্থ) হঃখজনক পরকৃত 
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ন মানং নাঁপমানং চ যোগী যুক্ত? লমাধিনা। ১১১ ॥. 
স্বস্থো জা গ্রদবস্থায়াং স্থপ্তবদ্যোইবতিষ্ঠতে | 
নিঃখ্বাসোচ্ছাসহীনশ্চ নিশ্চিতং মুক্ত এব সঃ ॥ ১১২ ॥ 

বসম্প পো শপে তিল 

শীদতাঞ্চং। সমাহারদ্বন্দঃ। শীতমুষ্ণং বা পদ্দার্থং ন ছুঃখং ছুঃখজনকং 

পরকৃতং তাড়নাদিকং ন স্থখং স্থখসাধনং স্থরভিচন্দনাদ্যন্লেপনাদিকং। 

তথা চার্থে। মানং পরকৃতং সত্কারং ন অপমানমনাঁদরং চ ন বিজানা- 

তীতি ক্রিয়াপদং প্রতিবাক্যমন্থেতি ॥ ১১১ ॥ 

স্বস্থ ইতি। স্বস্থঃ গ্রসন্েক্দ্িয়াস্তঃকরণঃ। এতেন তত্ত্রামুচ্ছাদিব্য- 
বৃত্তিঃ। জাগ্রদবস্থায়ামিত্যনেন স্বপ্র্যুণ্যোনিরৃতিঃ॥ স্ুষপ্তবৎ সৃথেন 

তুল্যং কাধ্যেন্র্িয়ব্যাপারুশুন্তো যো যোগী অবতিষ্ঠতে স্থিতো ভবতি। 

সমবপ্রবিভ্যঃস্থ ইত্যাম্মনেপদং। নিশ্বাসোচ্ছাসহীনঃ বাহ্ববায়োঃ কোষ্ঠে 
গ্রহণং নিশ্ব(সঃ কোষ্টস্থিতস্ত বায়োর্বহিনিঃসা রণমুচ্ছসম্তাভ্যাং হীনশ্চাৰ 
ভিষ্ঠত ইত্যত্রাঁপি সম্থধ্যতে । সনিশ্চিতং নিঃসন্দিপ্ধং মুক্ত এব । জীবনুক্- 
স্বরূপমুক্তংপ্বত্তাত্রেয়েণ। নিগুপধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিং চ ততোইভ্যসেৎ্। 

াশিীপাশপাাাীশীশ। 'শপাীস্পিপীপিপসপে০০ পপাপাসপিশাপ ০ পপি পপ আপ পপ শিপাশিশাপী শি শা শি পাপ 

তাঁড়নাদি, স্থখ সাধন সুগন্ধি ন্দনান্ুলেপনাদি, পরকৃত সম্মান বা অপ- 

মান কিছুই জানিতে পারে না। তাহার সর্বদাই সমভাব লক্ষিত 

হয় ॥১১১॥ ৬৯ ঁ 

যে যোগী সর্বদ1 শ্বস্থ, অর্থাৎ যাহার সব্েক্র্রিয় ও অস্তঃকরণ প্রসন্ন 
কখনও তন্ত্রা ব৷ মৃচ্ছাদি হয় নাঃ যে যোগী জাগ্রদ্বস্থাতেও স্থপ্তের ন্যায় 

কর্ধেক্িয়ব্যাপ।রশুন্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, যিনি শ্বান প্রশ্বাম গ্রহণ 

করেন না, (বাহ বাষুর আকর্ষণই নিশ্বাস এবং "আন্তরিক বায়ুর বহি- 

নিঃপারণই উচ্ছাস) সেই ব্যক্তিকেই নিঃসন্দেহরপে মুক্ত বলা যায় 
দত্তাত্রেয়নাম! মহাঁমুনি জীবনুক্তির ন্বরূপনিরূপণে বলিয়াছেন যে; সাধক 

নিগুণ ধ্যানযুক্ত হইয়া! সমাধি অভ্যাস করিবে, এইরূপ ছাদশ দিন 

অভ্যাঁসে সমাধি লাভ করিতে পারে এবং বাঁযু নিরোধ করিতে পারিলেই 
সেই ব্যক্তি নিশ্চয় জীবনুস্ত হইয়া থাকে ॥ ১১২ ॥ 
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অবধ্যঃ দর্ববশাস্্রাণামশক্যঃ সর্বদেহিনাষ্ | 
০০ 

দিনদ্বাদশকেটনব সমাধিং সমবাপ্ন,য়াৎ। বাতুং নিরুধ্য মেধাঁবী জীব- 
নুক্তে! ভবেৎ ক্বমিতি ॥ ১১২ ॥ 

অবধ্যইতি। সমাধিনা যুক্তে। যোগী। সর্বশস্ত্রাণামিতি সম্বব- 
সামান্তে ষষ্ঠী । *সর্বশস্ত্রৈরিত্যর্থঃ। অবধ্যে! হ্স্তমশক্য ইত্যর্থঃ । সর্ব, 
দেহিনামিত্য্রাপি সন্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়াং ষঠী। অশক্যঃ সর্বদেহিভিঃ 
বলেন শক্যেো৷ ন ভবতীত্যর্থঃ । মন্ত্রযন্ত্রাণাং বশীকরণমারণোচ্চাটনাদি- 
ফলৈন্দন্্রযস্ত্রৈরগ্রাহাঃ বশীকর্তমশক্যঃ। এবং প্রাপ্তযোগস্ত যে।গিনো বিশ্ব 
বহবঃ সমায়াস্তি। তমিবারণার্থৎ তজ্জ্ঞাঁনস্তাপেক্ষিতত্বাত্তেইপি প্রদ্- 

শ্যন্তে। দত্তাত্রেয়ঃ। আালম্তং গ্রাথমে বিলে দ্বিতীয়স্ত প্রকথ্যতে । 

পূর্বোক্ত ধূর্তগোষ্ঠী চ তৃতীয়ে! মন্ত্রসাধনং। চতুর্থো ধাতুবাদঃ স্তাদিতি 
যোগবিদে! বিছুরিতি। মার্কগ্য়পুরাণে। উপসর্গাঃ প্রবর্তস্তে দৃষ্টা 

স্পেস সিপপী পপ আপ সস শাপিশ পে পেশি পাস ৮ ০৬ 

সমাধিযুক্ত যোগী সর্ধশস্ত্রের অবধা, কোন প্রকার মস্ত্রই তাঁহাকে 
বিনাশ করিতে পারে না। উক্ত যোগীকে কোন প্রকার প্রাণী বলে 

অভিস্ৃত করিতে শক্ত হয় না এবং মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদিকাঁরক 

মন্ত্রবন্ত্রাদি দ্বার কেহ সমাধিস্থিত যোগীর মারণাদি সাধন করিতে পারে 

না। যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠটান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তীম্বার নিকটে বহু- 

বিধ বিদ্র নিবারণার্থ তাহাদিগের পরিজ্ঞান আবশ্তক, অতএব এইক্ষণ 

সেই সকল বিদ্ব প্রদর্শিত হইতেছে ।- মহাসুনি দত্বাত্রেয় বলিয়াছেন, 

আলমস্তই যোগ সাধনের প্রথম বিদ্, ধূর্তলোকের নংসর্গ দ্বিতীয় বিদ্ব, 
তৃতীয় বিশ্ব মন্ত্র সাধন যে বাক্তি মন্ত্রসিদ্ধি করাতে সমুত্মক হয়, তাহার 

যোগনাধন হয় না, এবং চতুর্থ বিদ্বধাতুবাদ। যোগখিদ পণ্ডিতগণ 

যোগপিদ্ধি বিষয়ে উক্ত চতুপ্দিধ বিদ্ব নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব ষাহার! 

যোগ সাধন করিবেন, তাহারা যাহাতে উক্ত বিস্রচতুষ্টয় অতিক্রম 

করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অবশ্ত দৃষ্টি রাখিবেন। মার্কগেয় পুরাণে 

লিখিত আছে যে, মার্কগেয় বলিয়াছেন যোগীদিগের যে সকল দৃষ্টি 
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অগ্রাছে। মন্ত্রযন্ত্রাণাং যোগী যুক্তঃ সমাধিনা ॥ ১১৩ ॥ 

হাঁত্নি যোগিনঃ। যেতাংস্তে সংপ্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবোধ মে ॥ 

কাম্যাঃ ক্রিয়াস্তথা কামান্মন্ষ্যো যোংভিবাঞগ্ততি । স্ত্রিয়ো দানফলং 

বিদ]াং মায়াং কুপ্যং ধনং বন্ু। দেবত্বমমরেশত্বং রসায়নবয়ঃক্রিয়াং । 

মেরুং প্রয়তনং যক্ঞং জলাগ্র্যাবেশনং তথা । শ্রান্ধানাং শক্তি দানানাং 

ফলানি নিয়মাস্তথ!। তথোপবাঁসাৎ পূর্তীচ্চ দেবপিত্রচ্চনাঁদপি । অতিথি- 

ভ্যশ্চ কর্মভ্য উপস্থষ্টোইভিবাঞ্চতি । বিদ্বমিথং প্রবর্তেত যত্বাদযোগী 

নিবর্তয্বেৎ। ব্রক্মাসঙ্গি মনঃ কুর্বন,পসর্গৈঃ প্রমুচ্যত ইতি । পদ্মপুরাণে ! 

যদৈভিরন্তরায়ৈর্ন ক্ষিপ্যতেইস্ত হি মানসং। তদাগ্রে তমবাবাপ্পোতি 

পরং ব্রক্মাতিদুর্লভং । যোগভাসঙ্করে । সাত্বিকীং ধৃতিমালম্বয যোগী সত্বেন 

সুস্থিরঃ | নিগুপণং মনস। ধ্যায়নন,পসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে । এবং যোগমুপা- 
সীনঃ শক্রাদিপদনিস্পৃহঃ । সিদ্ধাদ্িবাসনাত্যাগী জীবন্ুুক্তে ভবেন্মুনি- 

স্েপপপা্পাশাা সত পাপা পপ পাপ শপে পাশে সস পর 

উপসগ প্রবৃত্ত হয়, তাঁহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষা 

কাম্য ক্রিয়া করিয়। কাম্য ফল বাঞ্চ। করে এবং স্ত্রী; দাঁনফল, বিদ্যা, মানা, 
কুপ, ধন, রত্ব, দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব এবং শারীরিক রসায়ন ক্রিয়া, আদ্ধফল, 

দানফল, নিয়ম এবং উপবাস, দেবমন্দিরাঁদি ক্রিয়1, দেবত। ও পিত্রর্চন, 

অতিথি সব্খকার ও কুর্্ের ফল কামন1 করে, তাঁহার এ সকল বিত্ত প্রবৃত্ত 

হয়। যোগিগণ অতি যটত্র উক্ত বিদ্রপকল নিবারণ করিয়া থাকে এবং 
মনকে ব্রঙ্গনংদগ্গাঁ করিয়া উক্ত উপসর্গ হইতে বিমুক্ত হয়। পদ্মপুরাণে 

লিখিত আছে যে, যে মন উক্ত বিদ্ব সমূহে বিক্ষিপ্ত হয় নাই, সে অতি 

ছুল্লভ ব্রন্ম লাভ করিতে পারে। ধযোঁগভাস্করে উক্ত আছে যে, যোগী 

ব্যক্তি,সাত্বিকী ধূতি আশ্রয় করিয়! স্ুস্থির হয় এবং মনে মনে নিগুণ 
ব্রদ্মের ধ্যান করিয়। পুর্ববোক্ত উপসর্গ হইতে বিমুক্ত হুইয়। থাকে । উক্ত 
প্রকারে বিস্রবিনির্ঘূক্ত হইয়া যোগ সাধন করত ইন্্রতাদি পদে নিম্পৃহ 
ও অণিমাদিপিদ্ধি এবং বাসন পরিত্যাগপুর্ধ্বক মুনিগণ জীবনুক্ত হয়। এই 
প্রকার যোগসাধনে অনেক বিদ্ন আছে, গ্রন্থবিস্তারভয়ে তাহা এই স্থলে 

২৩৪ 
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যাবস্ৈব প্রবিশতি চরন্মারুতো মধ্যমার্গে 

যাবদ্বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাঁণবাত প্রবন্ধাৎ । 

রিতি। বিস্তরস্ত ভিয়া নোক্া: সন্তি বিদ্বা হানেকশঃ। ধ্যানেন বিষু- 

হরয়োর্বারণীয়! হি যৌগিনেতি ॥ ১১৩ ॥ 

অযোগিনাং জ্ঞানং নিরাকুর্বন যোগিনামেব জ্ঞাঁনং ভবতীত্যাহ। 

যাঁবদিতি। মধ্যমার্গে সুযুক্নায়াং চরন্ গচ্ছন্ মাঁরতঃ প্রাণবাধুঃ যাঁবৎ- 
কালপর্্যস্তং ্র গ্রবিশতি প্রকর্ষেণ ত্রহ্মরন্ধ,পর্য্যন্তং ন বিশতি। ব্রদ্ষরন্ধ,ং 
গতন্ত স্থৈর্্যোদ্ব্রহ্গরন্ধ,ং গত্বা ন স্থিরে! ভবতীত্যথঃ। স্ুযুক্নায়ামসঞ্চরন্ 

বাযুরসিদ্ধ ইত্যচ্যতে । তদছুক্তমমৃতসিদ্ধৌ। যাবদ্ধিমার্গগো বাযুনিশ্চলে। 

নৈব মধাগঃ । অসিদ্ধং তং বিজানীয়াদ্বাসবং' কর্্মবশধনুগমিতি । প্রাণ, 

যতি জীবয়তীতি প্রাণঃ স চামৌ বাতশ্চ প্রাণবাতঃ তশ্ত প্রবন্ধীৎ কুস্ত- 

কেন স্থিরীকরণাদ্বিন্নবীর্যযং দৃঢ় স্থিরো ন ভবতি প্রাণবাতটস্থ্ষ্যে বিন্দু 

স্থৈরয্যমুক্তমত্রৈব প্রাকৃ। মনঃস্থৈর্য্যে স্থিরে! বায়ুস্ততে। বিন্দুঃ স্থিরে। 
স্পেশাল শাসপিশীিপীশিীগি পর শপে পিপি 

কথিত হইল না। যোঁগিগণ বিষণ ও হরির চিত্ত! করিয়া পূর্বোক্ত বিপ্ন 

নিবারণ করিবে ॥ ১১৩ 

যাহার! যোগসধন ন] করে তাহারা জ্ঞানভাঁজন হইতে পারে না, 

পরস্থ যাহার! যোগসাঁধনে তৎপর, তাহারাই প্রকৃতৎ্জ্ঞান লাভ করিতে 

পারে, এই অগিপ্রায়ে বলিতেছেন ।- প্রাণবাধু স্থযুয়ামার্ণে বিচরণ 

করিতে করিতে যাবৎ ব্রদ্মরক্ধে, প্রবেশ করিতে না পারে, অর্থাৎ ব্রঙ্গরদ্ধে, 

গমন করিলেই বায়ু স্থির হয়, অতএব যাবত্কাল ব্রঙ্গরন্ধে, গমন করিয়। 

স্থির না হইতে পারে, তাবৎ তাহাকে অসিন্ধ বল! যাঁয়। অমৃত সিদ্ধিতে 

উক্ত অবস্থায় যাবৎ প্রাণবাু স্থযুক্ন| মার্গে গমন করিয়! ব্রহ্গরদ্ধে'রু মধ্য- 

গত না হয়, তাবৎ সেই বাযুকে অসিদ্ধ বলিয়া জানিবে এবং উক্ত বাঁযুকে 

কর্মফলানুগত বল! যায়। আর যাবৎ প্রাণবাঘ় কুস্তক দ্বার! স্থির হইয়্ 

ববীর্ঘয স্থিরীভূত ন] হয় । এই গ্রন্থে পূর্বেই “মনঃ হ্থৈধ্যে স্থিরো। বামুস্ততে! 

বিন্দুঃ স্থিরোভবেৎ” এই ক্সোক প্রাণবাধুর স্থৈর্য্যে বিন্দুর স্থিরত উত্ত 
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ভবেদিতি। তদভাবে ত্বসিদ্ধত্বং যোগিনঃ । , উক্তমমৃতসিদ্ধৌ। তাঁব-: 

'ছ্বদ্ধোৎপ্যসিক্ষোই্সৌ নরঃ সাংসারিকো মতঃ। যাবস্তবতি দেহস্ছে 
রসেক্দজ্রো ব্রন্মরূপকঃ। অসিদ্ধং তং বিজানীয়াননরমব্রঙ্গচারিণং। জরা- 

মরণসংকীর্ণং সর্ধক্লেশসমাশ্রয়মিতি ৷ যাঁবত্বত্বং চিত্তং ধ্যানে ধ্যেয়চিত্বং 
ন সুহজসদৃশং স্বাভাবিকধ্যেয়াকারবৃততিপ্রবাহান্নৈৰ জায়তে নৈৰ ভবতি 

প্রাণবাতপ্রবন্ধাদিতি দেহলীদীপন্তায়েনাত্রাপি সম্বধ্যতে। বাযুস্থৈর্যো 

 চিন্তস্থৈর্যমুকমমৃতসিদো । যদাসৌ শ্রিয়তে বাযুন্মধ্যমাং মধ্যযোগতঃ। 

তদ বিন্দুশ্চচিত্তং চ অ্িয়তে বায়ুনা সহ। তদভাবেহহাসিদ্বত্বমুক্তমমৃত- 

সিদ্ধ । যাঁবৎ প্রস্তন্দতে চিত্তং বাহ্বাভ্যান্তরবস্তযু । অসিদ্ধং তদ্বিজানীয়।- 

চ্িন্তং কন্মগুণাহ্বিতমিতি । তাবদ্যজ্জ্ঞানং শাব্দং বদতি কশ্চিৎ তদিদং 

জানং কথ' দষ্তমিথ্যাপ্রল্গাপঃ দম্তেন জ্ঞানকথনেনাহং লোকে পুজো? 
পপ লাপপাপিসসপিসস পপি 

হইয়াছে । আর যে যোগীর বিন্দু স্থির হয় নাই, সেই যোগীকে অসিদ্ধ 

বপিয়! জানিবে। অমৃতসিদ্ধি গ্রন্থে উক্ত আছে যে, যাঁবৎ দেহস্থ বিন্দু 

স্থির না হয়, তাবৎ সেই যোনীকে বদ্ধ, অপিক্ধ) সংপাঁরী ও অব্রহ্গ- 

চাঁরী বলিয়া জানিবে। আর উক্ত ব্যক্তি জরাঁমরণাধীন এবং সর্বা- 
গ্রকার রেশের ভাজন হইয়া থাকে । বাযুস্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয়। 

অমুতদিদ্ধি গ্রান্থে উত্ত আছে যে, যাবৎ বাহ্ ও অভ্যন্তরস্থ বস্ততত চিত্ব- 

স্পন্দন হয়, তাবৎ,সেই ব্যক্তি কর্মগুণবদ্ধ থাকে । আর যাবৎ চিত্তের, 

ত্বাভাখিঝ। ধ্যেয়াকার স্বৃত্তি প্রবাহ না হয়, তাবৎ তাহার যে অত্রজ্জান 

তাঁহ। মিথ্যা দশ্গগ্রলাপমাত্র, অর্থাৎ এরূপ অবস্থাতে লোকে দগ্গের 

বশীভূত হুইয়৷ আমি জ্ঞানী ও আমি লোকপূজ্য, এইরূপ মিথ্য। বাঁক 
বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহ] গ্রকৃত জ্গান নহে। প্রাণ, বীর্ধ্য ও চিন্তকে জয় 

করিতে না পারিলে কেহ সংসার নিবারণ করিতে পারে নাঁ। অম্বৃত- 

পসিদ্ধিতে লিখিত আছে যে, ষখন প্রাণবায়ু চলিতে থাকে, তখন বিন্দুও 

চঞ্চল্ হয়, আর যখন বিন্দু চঞ্চল থাকে, তখন চিত্তও চালিত হয়, আঁর 

লোক একবাঁর জন্মে এবং একবার মরে, ইহা সত্য বাক্য বলিয়া 

জানিবে। 'যৌগবীজে উক্ত আছে যে, যখন চিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, এই- 
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ভবিষ্যামীতি ধিয়! মিথ্যা প্রলাপ মিথ্যাভাষণং দন্তপূর্ববকং মিথ্যাভীষণ- 
মিত্যর্থঃ। প্রাণবিন্ুচিত্বানাং জয়াভাবে জ্ঞানস্তাভাবাৎ সংশ্মৃতিদূর্ববারা । 
তছুক্তমমূতসিদ্ধো৷ | চলত্যেষ যদ! বায়ুস্তদাবিন্দুশ্চলঃ স্থৃতঃ.। বিন্দুশ্চলতি 
যন্তাঙ্গে চিত্তং তস্তৈব চঞ্চলং। চলে বিনদৌ চলে চিত্তে চলে বায চ 
সর্বধদ।। জায়তে ম্রিয়তে লোক: সত্যং সত্যমিদং বচ ইতি । যোগ- 

বীজেংপুযুক্তং । চিত্বং প্রনষ্টং যদ্দি ভামতে বৈ তত্র প্রতীতো মরুতোইপি 

নাশঃ। নবা বদিভ্তান্ন তু তন্ত শাস্ত্রং নান্মপ্রতীতির্ন গুরুর্ণ মোক্ষ ইতি। 
এতেন প্রাণবিন্দুমনসাং জয়ে তু জ্ঞানদ্বারা যোগিনে! মুক্তিঃ শ্তাদেবেতি 

হৃচিতং। তদছুক্তমমূতসিদ্ধো। যামবস্থাং ব্রজেদ্াযুন্দিন্দুস্ত।মধিগচ্ছতি। 
যথাহি সাধ্যতে বায়ুস্তথ! বিন্দুপ্রনাধনং মুচ্ছিতে] হরতি ব্যাঁধিং বৃদ্ধঃ 

খেচরতাং নয়েৎ। সর্বপিঞ্ধিকরো লীনে! নিশ্টুলে। মুক্তিদায়কঃ। যথা- 

বস্থা ভবেদ্বিন্দোশ্চিভ্তাবস্তা তগা তথা । 

ননু। যোগান্ত্রয়ো ময়! প্রোক্তী। নৃণাং শেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং 
পলা পাপা শাপলা শাপলা শশশীশশিীশিশীশিশীি পসপপসিশীলা স্পা শা পীশীশীশীশিপপা্শীীটি শি স্পা শিশির আপ পপ 

রূপ জ্ঞান হর, থন প্রাণবাখু প্রণষ্ট হয়াছে, এই প্রকার প্রতীতি 

হইয়া থাকে । যদি প্রাণ ও চিত্ত বিনষ্ট না হয়, তবে তাহার কোন শান্তর 

নাই, অর্থাৎ শান্গানুলারে কর্ম করিলেও কোন ফল পায় না, তাহার 

আম্মছ্ঞান জন্মে না, গুরুর উপদেশে কোন ফল হয় না, কিম্বা! তাহার 

ভাগ্যে মোক্ষ লাভ ঘটে নাঁ। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, প্রাণ, বীধ্য 

ও চিত্ত পরাজিত হইলেই যোঁগিগণ জ্ঞান দ্ব'রা মুক্তিলাভ করিতে 

পাঁরে। অগুতসিদ্ধিতে উক্ত আছে যে, প্রাণ যে বস্তা পায়) বিন্দুপ 

সেই অবস্থা পাইয়! থাকে, শর্থাৎ প্রাণ চপল ভইলে বীধ্যও চঞ্চল হয় 

এবং প্রাণ স্থির হইলে বীর্য ও স্থির হইয়া থাকে । আর যে উপায়ে 

প্রাণ সাধ্য হয়, সেই উপায়েই বিন্দূসাধন হইতে পারে । প্রাণ মুচ্ছিত 
হইলে যোগ প্রদান করে, বুদ্ধ হইলে সাধকের আকাশগতি হয়, লীন 
হইলে সাঁধককে সর্দসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে এবং নিশ্চল হইলে সাধক 

মুক্তিভাঁজন হয়। আর বিন্দুর যে যেরূপ অবস্থা হয়, টিনা সেই 
সেই রূপ অবস্য1 ঘটিয়! থাকে । 
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কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োইন্ঠে(ইন্তি কুত্রচিদিতি ভগবকুক্তান্ত্রয়ো মোক্ষো- 

পায়ত্বেনোক্ত ইতিচেন্ন তেষাং যোগাঙ্গেঘস্তরাবাৎ। তথাহি। আতা! ব! 

অরে ভ্রষ্টব্যঃ(োতব্যো! নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুত্যা পরমপুরুযার্থনাধনাত্ম- 

সাক্ষাৎকারহেতুতয়! শ্রবণমনননিদিধ্যাসনান্থ্যত্তানি তত্র শরবণমননে 

ন্িযিমান্তর্গতে স্বাধ্যায়েইস্তর্ভবতঃ | স্বাধায়শ্চ মোক্ষশাক্্াণামধায়নং | 

স চ তাঁৎপর্যযার্থনিশ্চয়পর্যাবসায়ো গ্রাহাঃ। তাঁৎপর্ধ্যার্থ নির্য়্চ শ্রবণ- 

মননাভ্যাং ভবতীতি শ্রবণমননয়োঃ শ্বাধ্যায়েইন্তর্ভাবঃ। নিয়মবিবরণে 

যাঁজ্ঞবক্ক্যেন। সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদাস্তশ্রবণং বুধৈরিতি স্পষ্টমেব 
শ্রবণন্ত নিয়মান্তর্গতিরক্ত1 । অধীতবেদং স্ত্রং ব1 পুরাণং সেতিহাঁসকং । 

পদেঘধ্যয়নং ঘশ্চ সদাভ্যাসে। জপঃ স্বৃত ইতি যুক্তিনিরনবরতমন্ুুচিস্তন- 

লক্ষণন্ত সদাভ্যাসরূপক্ত মননস্তাপি নিয়মান্তর্ণতিরুক্ত1। বিজাতীয়- 

প্রত্যয় নিরোধপূর্বকসজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপন্ত নিদিধ্যাসনস্ত উক্তলক্ষণে 

ধ্যানেহন্তর্ভীবঃ | তশ্তাপিতৎ্পরিপাকরূপসমাধিনাসসসাক্ষাৎকারদার! 
শিপ পপি পপপীপ ৮ শি শপ শপ 7 িদ্শ্পপপপাীশিশী শীট শি শসা পিসপপাল 

ভগবাঁন বলিয়াছেন যে, আঁমি লোকের মঙ্গলসাধনে সমুতস্থক হইয়া 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ যোগ বলিয়াছি, উক্ত ত্রিবিধ ষোঁগ 

ব্যতিরেকে মনুষ্যের পরিত্রাণের অন্য কোঁন উপায় নাই। এই ভগবদুক্ত 
ত্রিবিধ মোক্ষসাধনোপায় বিদ্যমান থাকিতে কিরূপে কেবল যোগই 
মৌক্ষলাভের উপায় হইতে পারে? এই আশঙ্কা কর! যায় না, কারণ 

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি ইহারা যোগাঙ্গের অন্তর্গত। বাস্তবিক “আ'ত্মদর্শন 

করিবে, আঙ্মশ্রবণ করিবে, আত্মমনন করিবে এবং আক্সনিদিধ্যাসন 

করিবে” এই শ্রুতি বাক্যে শ্রবণ, মনন ও নিদ্িধ্যাসনই পরম পুরুষার্থ- 

সাধন, আঁত্মসাক্ষাৎকাঁরের হেতু বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। উক্ত শ্রবণাদির 

মগ্ন শ্রবণ ও মনন ইহারা নিয়মের অজর্গত ও স্বাধ্যায়ের অস্তভুক্তি 

এবং মোঁক্ষ গ্রয়োজক শাস্ত্রের অধ্যয়নই স্বাধাঁয়। যাবৎ অধ্যয়নে 

তাৎপর্ধ্যার্থের নিশ্চয় ন1 হয়, তাবৎই অধায়ন করিবে, পরন্ত এবণ ও মনন 

দ্বারাই তাঁৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় হইয়! থাকে । এই নিমিত্তই শ্রবণ ও মনন 

ইহারা স্বাধ্যায়ের অস্তভূত। নিয়মবিবরণে যাজবন্ধ্য বলিয়াছেন যে, 



২্৬* হঠযোগণ্রর্দীপিক। | 

যোক্ষহেতুত্বমীশ্বরার্পণবৃদ্ধযা . নিফামকর্ম্ানুষ্ঠানলক্ষণন্ত কর্মযোগন্ত তপঃ. 
স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোঁগ ইতি পতঞ্জলিপ্রোক্তে নিষ়্মাস্তর্গতে 
ক্রিয়াযোগেহস্তর্ভাবঃ। তত্র তপ উক্তমীশ্বরগীতায়াং। 'উপবাসপরা- 
কাদিকচ্ছ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ। শরীরশোষণৎং প্রাহস্তাপসাস্তপ উত্তমমিতি । 
স্বাধ্যায়োইপি তত্রোক্তঃ। বেদাস্তশতকুত্্ীয়প্রণবাঁদিজপং বুধাঃ। সন্ব- 
শুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষত ইতি । ঈশ্বরপ্রণিধানং চ তত্রোক্তং। 
স্ততিন্মরণপুজাভিব্ধাউ্নঃকায়কর্শ্মভিঃ| স্বুনিশ্চল1 ভবেত্তক্তিরেতদীশ্বর- 
পূজনমিতি। ক্রিয়াযোগশ্চ পরম্পরয়াসমাধিনা স্বসাক্ষাৎকারদ্বাৈব মোক্ষ- 
হেতুরিতি সমাধিভাঁবনার্থঃ। ক্লেশতনৃকরণার্থ্ত্যুত্তর সথত্রেণ স্পষ্টাকৃতং 
পতঞ্জলিনী। ভজতে লেব্যতত ৩খবদাকারমস্তঃকরণং ক্রিয়তেইনয়েতি 

ভক্তিরিতি করণবুত্পত্ত্য। শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্কেঠঃ ম্মরণং পাদসেবৰনং । 

পগ্ডিতগণ সিদ্ধাস্তশ্রবণ ও বেদান্তশ্রবণ করিবে; স্মতরাং স্পষ্টই প্রতীয়- 

মাঁন হইতেছে যে, শরবণই নিয়মের অন্তর্গত বলিষা উক্ত হইয়াছে। 

আর বেদ, হ্ুত্র, পুরাণ ও ইতিহাস ইহাদিগের অধ্যয়ন ও সর্দদ] অভ্যাঁ- 

সই জপ এবং যুক্তি দ্বারা অনবন্ধত অন্ুচিন্তন রূপ সদাভ্যাসাত্মক মনন ও 

নিয়মের অন্তর্গত বপিয়া উক্ত হইয়াহে। আর বিজাতীয় জ্ঞানের 
নিরোধ পূর্বক সজাতীয় জ্ঞানপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসন৪ তত্বজ্ঞানের পরি- 

পামস্বূপ সমাধি দ্বারা যে আগ্সসাক্ষাকার হয়, তদ্থারা মোক্ষহেতু 

হইতেছে এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিদ্ধারা নিষ্ধাম কশ্খানুষ্ানলক্ষণ কর্শমযোগ ও 

“তপন্তা, স্বাধায়, ঈশ্বর শ্রবণ এই সকলই ক্রিয়! যোগ” এই পতগ্রলি- 

প্রোক্ত নিয়মান্তর্গত ক্রিয়াবৌগের শন্তদৃক্তি। ঈশ্বর গীতাতে তপো 

লক্ষণে উক্ত শাঁছে যে, উপবাস, পরাকধত € কৃচ্ছ্চান্জ্রীয়ণা্দি দ্বারা যে 

শরীরশোষণ, তাহাকে তপন্বীরা উত্তম তপন্তা বলিয়া থাকেন। আর ঈশ্বর 

লীতাতে শ্বাধ্যায়লক্ষণে উক্ত আছে মে, বেদান্তমতে শতরুদ্রীয় মন্ত্র ও 

গ্রণবাদীর যে জপ, তাহাই পুরুষের মত্বশুদ্ধিকর এবং ইহাই স্বাধ্যায় 

বলিয়। কথিত হয়। প্র ঈশ্বর গীতাতে ঈশর প্রণিধানলক্ষণে কথিত 

আছে যে, স্ততি, প্মরণ ও পৃজ। প্রভৃতি বাক্য, মন ও কাক কৃত কর্ম, 



হঠযোগপ্রদীপিক]। ২৬১ 

অর্চনং বন্দনং দাঁন্ভং সখ্যমাম্মনিবেদনমিতি । নবধোক্ত। সাধনভস্কি- 

রভিবীয়তে ৷ তশা ঈশ্বর প্রণিধাঁনরূপে নিয়মেহস্তর্ভাবঃ । তস্তাঁশ্চ সমীধি- 

হেতুত্বং চোক্তং পতঞ্জলিন!। ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বেতি ৷ ঈশ্বরবিষয়কাঁৎ প্রণি- 

ধানাপ্তক্তিবিশেষাৎ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং ভবতীতি স্ুত্রার্থঃ। ভজন- 

মন্তঃকরণন্ত ভগধদাকারতারূপং ভক্তিরিতি ভাবব্যুৎগঞ্ত্য। ফলভুতা ভক্তি- 

রিধীয়তে | সৈব প্রেমভক্তিরিত্যুচাতে। তল্লক্ষণমুক্তং নারায়ণতীর্থৈর। 

প্রেমভক্তিযো গন্ত ঈশ্বরচরণারবিন্দবিষয়কৈকাস্তিকাত্যন্তিকপ্রেমপ্রবীহো- 

ইবিচ্ছিন্ন ইতি । মধুস্দনসরন্বতীভিস্ত। দ্রবীভাবপৃর্ববিকা মনসো। ভতগ- 
বদাকারতাঁরপ! মবিকল্পকবৃন্তিভক্তিরিতি । তগ্তাস্ত শরদ্ধাভক্তিধ্যানযোগ।- 

দ্রবেহীতি শ্রুতেঃ। ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি স্থৃতেশ্চ ৷ আত্মসাক্ষাৎকাঁর- 

দ্বারা মোক্ষহেতুত্বং। ভক্তাস্ত সুথন্তৈব পুরুযার্থত্বাদ্ছঃখাসন্ভিন্ননিরতি 
এপাশ 

দ্বার! ঈশ্বরে নিশ্চল। ভক্তি হয়, ইহাই ঈশ্বর পূজন। ক্রিয়াযোগ ছারা 
সমাধি হয় এবং সেই সমাধি দ্বার! মোক্ষ, হইয়া! থাকে । সুতরাং পর- 

স্পর1 রূপেই ক্রিয়াযোগ মোক্ষহেতু হইতেছে, উহা সমাধির প্রতি সুখ্য 
কারধ ঘটে। এই বিষয় পতঞ্জলি “রেশতনূক রণার্থ*৮* এই উত্তর স্ত্রে 

স্পষ্ট করিয়াছেন । যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ ঈশ্বরাঁকারে পরিণত হয়, তাহা- 

রই নাম তক্তি। এইরূপ ভক্তি শব্দের ব্যুৎ্পত্তি দ্বার বি্চুর শ্রবণ, 

কীর্তন, ক্ষরণ, পাদসেবন, অর্চন, নমস্কার, দাস্ত, সখ্য ও আম্মনিবেদন, 

এই নববিধ সাধনভক্তি বলিয়া কথিত হয়। এই ভক্তি ও ঈশ্বর গ্রশি- 

ধনের অন্তর্ঠত। মহাঁমুনি পতঞ্জলি “ঈশ্বর প্রণিধানাদ্েতি* এই হজে 

ভক্তিকে সমাধি হেতু বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক 
আত্ম গ্রণিধানরূপ ভক্তিবিশেষে সমাঁধিলভ, অর্থাৎ সমাধির ফল হইয়! 

থাকে। প্অস্তঃকরণের ঈশ্বরাকারে ভজনই ভক্তি” এইরূপ ব্যুৎ্পত্তি 
দ্বার ফলভূত1 ভক্তি কথিত হয়, ইহাকেই প্রেমতপ্তি বলিয়া! থাকে। 
নারায়ণতীর্ঘ এই প্রেমভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চরণার- 

বিন্দে আত্যন্তিক অবিচ্ছিন্ন প্রেম প্রবাহই প্রেমভক্তি। মধুহুদন সরস্বতী 
গ্রভৃতিরা' মনের দ্রবীভাব পূর্বক ভগবদাকারতারূপ সবিকল্পক বৃত্তিকেই 



২৬২ হঠধেশগপ্রদীলিকও " 

যাঁবদ্ধ/ানে সহজসদৃশং জণ্য়তে নৈব তত্ববং 
তাবজজ্ঞানং বদতি তদিদং বম্তমিথ্যাপ্রলাপঃ ॥ ১৪ ॥ 

ইতি শ্রীনহজানন্দসন্তানচিস্তামণিশ্বাতারামঘোতীক্্রবির- 
ফিিতায়াং হঠপ্রদীপিকায়াং সমাধিলক্ষণং 

নাম চতুর্ধোপদেশই 98 ॥ 
০০০০৩ ০৫ 

ইতি হঠযোগপ্রদীপিক। লমাণ্ড! ॥ 
শয়ৃথধাবারূপ! প্রেমভক্তিবেব পুকষাথ ইত্যাহঃ। তণ্তাত্ত সম্প্রজজাত- 
সমাধাবস্তভাঁবঃ। এবং চ অষ্টালযোগাতিরিক্কং কিমপি পবমপুকযার্থ 
সাধনং মাক্ভীতি সিং ॥ ১১৪ ॥ 

গ্রাহমেব বিহযাং হিতং বত] ভাষণং সময়দশ্যসংস্কৃতং । বক্ষ গজ্ছতি 

পরে! ন লেহিতং স্বন্ব ইত্যভিহিতং শিশোর্ষথা ॥ ১। 

সদর্থদ্যোতনকবী তমস্তোমবিনাশিনী। ব্রহ্গানন্দেন জ্যোৎঙগেয়ং 
শিষাজ্যিযুগলেধ্পিতা ॥ ২। ৰা 

ইতি শ্রহ্ঠপ্রদীপিকাব্যাখ্যাক্াং ব্রন্ধানন্দরুতায়া* জেোৎক্সাভিধাঁযঁং 
সমাধিনিবপণং নাম চতুথোপদেশঃ ॥ ৪ ॥ 

আপস পিসি শি 

ইতি হঠযোগ ্র্দীপিকা টাকা সমাপ্তা॥ মর 

ভক্তি বলি! নির্দেশ করিয়াছেন । "শ্রদ্ধা, তক্তি ও ধ্যান যোগে ঈশ্ববকে 

জানিতে হয়” এই শ্রুতি প্রমাণ এবং “ভক্তি ঘার। আমাকে জানিতে 

পারে” এই স্তৃতি প্রমাণে গাস্মসাক্ষাৎকাঁৰ ত্বারাই ভক্তির মোক্ষ হেতুত্ব 
জানা বার়। ভক্ষেরা সুট্থৈধ পুক্গষার্থত! হেতু হঃখসম্পর্ভিনন নিরতিশক্স 
হখধারারপ প্রবভদ্ভিণ্কেই পুরুষার্থ ঘলিক়া থাকেন । এই ভক্কিউ 

সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্ধপ্ত। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে) অষ্ট'ঙ 

যোগের অতিগ্বিক্তৎপর্যপুরুবার্থলাধস আর কিছুই নাই । কেবল অষ্টাঙ্গ 
যোগ দ্বারাই পম পুরুন্ধার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১১৪ | 

ইতি হঠযোগ প্রন্ীপিকা মাথা । 
এ রথ 

নিন, প্ু৮৭৯ 








